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λειτουργικών
δαπανών
Ετήσιες δαπάνες
R&D σε ποσοστό
ίσο ή μεγαλύτερο
του 20% της
χρηματοδότησης
Συνολική
χρηματοδότηση για
δαπάνες R&D
Υποστήριξη από τα
ευρωπαϊκά
προγράμματα R&D
Κάτοχος βραβείου
R&D
Κάτοχος
διπλώματος
ευρεσιτεχνίας

Συμμετοχή venture capital στην
επιχείρηση
Είσοδος νέου
προϊόντος ή είσοδος
σε νέα γεωγραφική
αγορά
Δαπάνες R&D
τουλάχιστον 10%
των λειτουργικών
δαπανών
Δαπάνες R&D Small
MidCaps
Ιστορικό δαπανών
R&D στο πλαίσιο
μέτρων στήριξης για
την κινητοποίηση
επενδύσεων R&D σε
άλλες επιχειρήσεις.

Χαρακτηρισμένη ως
καινοτόμος
επιχείρηση

Περιγραφή
Η Επιχείρηση είναι Μικρομεσαία (ΜμΕ) ή Μικρή Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small Midcap) και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
τη χρηματοδότηση για να επενδύσει στην παραγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων : i) προϊόντων,
διαδικασιών ή υπηρεσιών , ή ii) μεθόδων παραγωγής ή διάθεσης, ή iii) οργανωτικών καινοτομιών ή καινοτόμων διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων (όπως ορίζονται στις παραγράφους 15(y) και 15(bb) των Ορισμών της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής C2014) 3282 της 21ης Μαΐου 2014, του Πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα ανάπτυξη και την καινοτομία και όπου υπάρχει κίνδυνος τεχνολογικής, βιομηχανικής ή επιχειρηματικής αποτυχίας όπως αποδεικνύεται
βάσει αξιολόγησης που διενεργείται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα.
Η Επιχείρηση αποτελεί μία «ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση» που δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερα από 12 έτη μετά την
πρώτη εμπορική πώληση που πραγματοποίησε, παρουσιάζει μέση ετησιοποιημένη ενδογενή αύξηση υπαλλήλων ή κύκλου εργασιών
μεγαλύτερη από 20% το χρόνο, για περίοδο τριών ετών, και κατά την έναρξη της περιόδου παρατήρησης απασχολούσε δέκα ή
περισσότερους υπαλλήλους.
Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερα από 7 έτη μετά την πρώτη εμπορική πώληση που πραγματοποίησε και οι
δαπάνες της για Έρευνα και Καινοτομία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 5% των συνολικών λειτουργικών εξόδων της κατά τη διάρκεια
τουλάχιστον ενός εκ των προηγούμενων 3 ετών από την ημερομηνία της υποβαλλόμενης από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, αίτησης
χρηματοδότησης ή, στην περίπτωση επιχείρησης (και ειδικότερα νεοφυούς) χωρίς οικονομικό ιστορικό, κατά τις τρέχουσες οικονομικές
καταστάσεις της.
Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες της Επιχείρησης για έρευνα και καινοτομία ισούνται ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις τελευταίες βάσει νόμου οικονομικές καταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της
Επιχείρησης υποδεικνύει μία αύξηση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία τουλάχιστον ίση με το ποσό της χρηματοδότησης.

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού του δανείου σε δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας όπως δηλώνεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο και το υπόλοιπο ποσό σε έξοδα που απαιτούνται για να καταστούν δυνατές
οι εν λόγω δραστηριότητες.
Έχουν παρασχεθεί επισήμως στην Επιχείρηση χορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης για την έρευνα
και καινοτομία ή μέσω των εργαλείων χρηματοδότησής τους ή από περιφερειακά εθνικά προγράμματα στήριξης για την έρευνα και
καινοτομία κατά τους τελευταίους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, με την
προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση δεν καλύπτει την ίδια δαπάνη.
Η Επιχείρηση έχει βραβευθεί κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της υποβαλλόμενης αίτησης
χρηματοδότησης, με βραβείο Έρευνας και Ανάπτυξης ή Καινοτομίας από οργανισμό ή φορέα ή ίδρυμα της ΕΕ.
Η Επιχείρηση έχει καταχωρίσει τουλάχιστον ένα δικαίωμα τεχνολογίας (όπως ευρεσιτεχνία, υπόδειγμα χρησιμότητας, δικαίωμα σχεδίου,
τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα για τα
οποία μπορεί να ληφθούν αυτού του είδους συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, πιστοποιητικό καλλιέργειας φυτών, ή
πνευματικά δικαιώματα λογισμικού) κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
και ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι να καταστήσει δυνατή, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση αυτού του δικαιώματος τεχνολογίας.
Η Επιχείρηση είναι μία ΜΜΕ σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και έχει λάβει επενδυτικά κεφάλαια κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις
(24) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης από επενδυτή επιχειρηματικού κεφαλαίου ή από «επιχειρηματικό άγγελο»
(κατηγορία επενδυτών, ήτοι φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηματικού κινδύνου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις) που είναι μέλος δικτύου
επιχειρηματικών αγγέλων, ή ο εν λόγω επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικός άγγελος είναι μέτοχος της Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση επιδιώκει επένδυση χρηματοδότησης κινδύνων η οποία, βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εκπονηθεί με σκοπό την
εισαγωγή νέου προϊόντος ή την είσοδο σε νέα γεωγραφική αγορά, υπερβαίνει το 50% του μέσου κύκλου εργασιών του κατά τη διάρκεια
των 5 προηγούμενων, από την ημερομηνία υποβολής από την Επιχείρηση της αίτησης χρηματοδότησης, ετών.
Οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία της Επιχείρησης αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 10% των συνολικών λειτουργικών του εξόδων κατά
τη διάρκεια τουλάχιστον ενός εκ των προηγούμενων 3 ετών από την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης ή, στην περίπτωση
νεοφυούς επιχείρησης χωρίς οικονομικό ιστορικό, κατά τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις του.
Η Επιχείρηση είναι μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τα έξοδά της για έρευνα και καινοτομία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον
(α) 15% των συνολικών λειτουργικών εξόδων της κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός εκ των προηγούμενων, από την ημερομηνία
υποβολής από την Επιχείρηση της αίτησης χρηματοδότησης, τριών ετών. (β) σε τουλάχιστον 10% κατ’ έτος των συνολικών λειτουργικών
εξόδων της κατά τα τρία προηγούμενα, από την ημερομηνία υποβολής από την Επιχείρηση της αίτησης χρηματοδότησης, έτη.
Η Επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους 36 μήνες, δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις Έρευνας και Καινοτομίας,
σύμφωνα με αρμόδιους Εθνικούς ή Περιφερειακούς Οργανισμούς/Φορείς ή Ιδρύματα, στο πλαίσιο γενικών μέτρων στήριξης που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν σχεδιαστεί για να παράσχουν κίνητρα σε επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Έρευνα
και Καινοτομία, με την προϋπόθεση ότι: (i) οι εν λόγω Οργανισμοί/ Φορείς ή Ιδρύματα είναι ανεξάρτητα από την Τράπεζα και την
Επιχείρηση και (ii) η χρηματοδότηση καλύπτει στοιχειωδώς τις δαπάνες, όπως αναφέρονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης
και (iii) η χρηματοδότηση δεν καλύπτει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που ήδη υποστηρίζονται από άλλα μέτρα ενίσχυσης.
Η Επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί, κατά τη διάρκεια των προηγουμένων 36 μηνών, ως καινοτόμος επιχείρηση από την Ε.Ε. ή από Εθνικό ή
Περιφερειακό Οργανισμό/Φορέα ή Ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση :
(Α) Ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε δημοσιευμένα διαθέσιμα κριτήρια, τα οποία :
•
Θα πρέπει να μην περιορίζονται σε ή να ευνοούν κάποιο συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο ή τομέα, και
•
Θα πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας της καινοτομίας, εκτός από το κριτήριο
επιλεξιμότητας Καινοτομίας που αναφέρεται στη βράβευση της επιχείρησης κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες με
βραβείο Έρευνας και Ανάπτυξης ή Καινοτομίας από οργανισμό ή φορέα ή ίδρυμα της Ε.Ε. ή θα πρέπει να αποδίδουν το πνεύμα
τουλάχιστον ενός από αυτά τα κριτήρια, χωρίς να είναι λιγότερο αυστηρά, και
(Β) Ο οργανισμός/Φορέας ή το ίδρυμα είναι ανεξάρτητο από την Τράπεζα και την Επιχείρηση, και
(Γ) Η χρηματοδότηση καλύπτει στοιχειωδώς τις δαπάνες, όπως αναφέρονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της Επιχείρησης.

