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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (business plan) 

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 

 
Προς: Eurobank AE 
Κατάστημα: ……………………………………………     

 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ταυτότητα επιχείρησης 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Επωνυμία Επιχείρησης  

ΑΦΜ  

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

Νομική μορφή  

ΚΑΔ Επιχείρησης  

ΚΑΔ Επένδυσης  

Ημερομηνία Ίδρυσης  

Αρμόδια ΔOY επιχείρησης  

 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (>= 5%) 

        

        

        
 

Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας: 

Διεύθυνση έδρας:  

 Όδός:   Αριθμός:   

ΤΚ:    Νομός:   Περιφέρεια:   

Τηλέφωνο 1:   Τηλέφωνο2:   

Fax:   

Email:   

      
Διεύθυνση Επένδυσης * 

 Όδός:   Αριθμός:   

ΤΚ:    Νομός:   Περιφέρεια:   

*: Αν διαφέρει από τη Διεύθυνση Έδρας   
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Παρουσίαση Επενδυτικού / Επιχειρηματικού (Business Plan) Σχεδίου 

 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1.1 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
(Σύντομο ιστορικό, Αντικείμενο δραστηριότητας –Πελάτες, Υφιστάμενος εξοπλισμός και 
λοιπά πάγια (συνοπτικά), Παραγωγική δυναμικότητα, κλπ) 

 
-Σε ποιο από τα 12 κριτήρια επιλεξιμότητας  καινοτομίας εμπίπτει και τη δικαιολόγηση του με 
τα σχετικά παραστατικά  / δικαιολογητικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γενικός στόχος επένδυσης/ δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης, 
Προτεινόμενες  δαπάνες- αιτιολόγηση αναγκαιότητάς τους, Οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο 
στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης/των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης) 
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2.2 
Πίνακας δαπανών  

Προϋπολογισμός επένδυσης/δραστηριοτήτων επέκτασης – ανάπτυξης 

Προτεινόμενες  δαπάνες - αναλυτική καταγραφή  
– προϋπολογισμός επένδυσης / δραστηριοτήτων επέκτασης – ανάπτυξης 
– Σκοπός Δανείου (Περιγραφή χρηματοδοτούμενων δαπανών) 
– Χρηματοδοτικό Σχήμα: (Επένδυση, Ίδια Συμμετοχή, Δανειοδοτούμενο μέρος) 

Συστήνεται η αναφορά στις παρακάτω δαπάνες όπου αυτές υπάρχουν χωρίς να εξαντλούν το 
αντικείμενο της περιγραφής:    
-Δαπάνες σχετικά με καινοτομία (δαπάνες σχετικές με έρευνα και ανάπτυξη) όπως : 

• μελέτη σκοπιμότητας με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων   

• βιομηχανική έρευνα: η σχεδιασμένη έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή 
για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 

• πειραματική ανάπτυξη:  που μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την 
επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 

• δαπάνες προσωπικού: το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού 
προσωπικού στον βαθμό που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό έργο ή 
δραστηριότητα 

• δαπάνες για ερευνητική υποδομή: οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι συναφείς 
υπηρεσίες 

• συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας: οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της 
απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της 
χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν 

• υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας: η παροχή χώρων γραφείων, 
βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης 
ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 

• δαπάνες για την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, 
στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις μιας επιχείρησης 
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εξαιρούνται οι αλλαγές που βασίζονται σε οργανωτικές μεθόδους που ήδη 
χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση 

• δαπάνες για την  εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή 
διανομής (περιλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών σε τεχνικές, εξοπλισμό ή λογισμικό) 

• δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για 
το έργο 

• δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης  από εξωτερικές πηγές με τήρηση 

• πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων 

• οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σχετίζεται με έρευνα και καινοτομία και δεν περιγράφεται 
στα παραπάνω   

-Δαπάνες σχετικά με την πιθανή εκπαίδευση προσωπικού  
-Δαπάνες σχετικά με την πιθανή έρευνα εξυπηρέτησης πελατείας  
-Δαπάνες σχετικά με τη συμμόρφωση με ISO πολιτικές 
-Δαπάνες σχετικά με την τήρηση συστημάτων ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Ημερομηνία: 

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου: ___________________________________ 

ΑΦΜ Νομίμου Εκπροσώπου: ____________________________________ 

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου: 

 


