
  

 

Κριτήρια Καινοτομίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

Καινοτομίας της ΕΑΤ 

1. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα μητρώα του Elevate Greece, (η ημερομηνία 

εγγραφής στο μητρώο θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας αιτήσεως 

για δανειοδότηση από την Τράπεζα και συμμετοχής στο πρόγραμμα). 

2. Επιχείρηση, η οποία έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε προγράμματα 

στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς επίσης 

και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών 

έργων. 

3. Επιχείρηση, η οποία μέσω του επιχειρηματικού πλάνου που θα υποβάλλει, 

επιβεβαιώνει ότι στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα / υπηρεσίες νέες 

ή  ουσιωδώς βελτιωμένες και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής 

αποτυχίας. 

4. Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερα από 12 

χρόνια (πριν την ημερομηνία της αίτησης δανειοδότησης από την 

Eurobank), μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της παρουσιάζει μία μέση 

ετήσια ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% 

κατ’ έτος, για μία περίοδο 3 ετών. 

5. Επιχείρηση, η οποία θα αποδείξει ότι οι δαπάνες της σε έρευνα και 

καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών 

λειτουργικών δαπανών, τουλάχιστον σε 1 από τα 3 τελευταία έτη (πριν την 

ημερομηνία της αίτησης δανειοδότησης από την Eurobank).  

6. Η επιχείρηση στο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα κληθεί να καταθέσει, 

αναλαμβάνει να δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του ποσού που θα 

χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας. 

7. Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει ως δικαιούχος σε άλλα παρεμφερή 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την τελευταία 3ετία (πριν την ημερομηνία 

της αίτησης δανειοδότησης από την Eurobank). Ενδεικτικά προγράμματα: 

INNOVFIN, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ 

& ΠΕΠ. 



8. Η επιχείρηση να έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τα 2 

τελευταία χρόνια (πριν την ημερομηνία της αίτησης δανειοδότησης από την 

Eurobank) από θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ. 

9. Επιχείρηση που έχει καταχωρήσει ένα τεχνολογικό δικαίωμα κατά τα 

τελευταία 2 χρόνια (πριν την ημερομηνία της αίτησης δανειοδότησης από 

την Eurobank).   

10. Επιχείρηση που έχει λάβει επένδυση κατά τα τελευταία 2 χρόνια (πριν την 

ημερομηνία της αίτησης δανειοδότησης από την Eurobank) από Venture 

Capital ή από Business Angel. 

11. Επιχείρηση που εντός των τελευταίων 3 ετών (πριν την ημερομηνία της 

αίτησης δανειοδότησης από την Eurobank), έχει πραγματοποιήσει δαπάνες 

έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς / περιφερειακούς φορείς ή 

οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών προκειμένου να 

επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις:  

• Να μη συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη. 

• Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Οι δαπάνες να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από τους 

προαναφερόμενους φορείς. 

12. Επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες 

«Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς 

φορείς υπό την προϋπόθεση ότι:  

• Ο προσδιορισμός να στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια.  

• Ο φορέας να μην συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη 

(επιχείρηση). 

• Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στην  αίτηση  για  συμμετοχή  στο  πρόγραμμα, θα  πρέπει  να  

καταγραφεί  το κριτήριο καινοτομίας το οποίo η εταιρεία πληροί και για αυτό το 

λόγο θεωρείται επιλέξιμη.   

 


