
 

Δήλωση Ικανοποίησης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας [παρακαλούμε σημειώστε  δίπλα σε κάθε κριτήριο επιλεξιμότητας 
καινοτομίας που πληροί και έχει προσκομιστεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό που παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 

 

AA Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας Πληρότητα 
κριτηρίου 

1 Η Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece, κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης 
Δανείου 

 

2 Η Επιχείρηση έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων 
όπως π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ-καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας». 

 

3 Η επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), ότι στο προβλεπτό 
μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν 
κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας. 

 

4 Η επιχείρηση μέσω των οικονομικών στοιχείων που προσκομίζονται, αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται σε 
μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια (πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου προς το ΧΟ), μετά την πρώτη 
εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερη από 20% κατ’ 'έτος, για μια περίοδο τριών ετών 

 

5 Η επιχείρηση σε δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών 
λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη(πριν την ημερομηνία αίτησης 
Δανείου). 

 

6 Η επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω της παράθεσης Business plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό 
τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας. 

 

7 Η επιχείρηση επιβεβαιώνει έχει ότι έχουν επίσημα χορηγηθεί στο Δικαιούχο επιδοτήσεις, δάνεια ή 
εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων 
των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και 
καινοτομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών (πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου 
προς το ΧΟ). 

 

8 Στην επιχείρηση έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις 
(24 μήνες) (πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου), από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ. 

 

9 Η επιχείρηση έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κ.α.) κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) 
μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου) 

 

10 Η επιχείρηση έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες (πριν την 
ημερομηνία αίτησης Δανείου) από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital) ή από έναν 
επιχειρηματικό άγγελο (Business Αngel) 

 

11 Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών(πριν την ημερομηνία αίτησης 
Δανείου),δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την 
ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις: 

(i) Οι φορείς δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη 
(ii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου 
(iii) Οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς 

 

12 Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή 
από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι: 

(i) Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια 
(ii) Ο φορέας δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη 
(iii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………… ………………………. 
             
(τόπος)          (ημερομηνία) 

 
       Για την επιχείρηση 

 
 
 

  ονομ/μο υπογράφοντος &  
     σφραγίδα επιχείρησης 

 



 

Πίνακας 1. Ενδεικτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από την αιτούσα επιχείρηση, ανάλογα με το 
κριτήριο καινοτομίας που συμπληρώθηκε στον παραπάνω πίνακα. 

 
Κριτήρια 

Επιλεξιμότητας Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας 

1 

Αποδεικτικό Εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό (π.χ. εκτύπωση από το site του Elevate Greece λίστας 
η εξατομικευμένης αναφοράς στην οποία να εμφανίζεται η δικαιούχος επιχείρηση ως συμμετέχουσα, επιστολή 
του Φορέα που να βεβαιώνει τη συμμετοχή της πιστούχου Επιχείρησης ως συμμετέχουσα κ.α.), που να 
τεκμηριώνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο μητρώο αυτό. Το ΠΙ δικαιούται να ελέγχει την ακρίβεια και 
πιστότητα της πληροφορίας. 

2 

– Απόφαση Ένταξης σε πρόγραμμα Καινοτομίας ή – Απόφαση ένταξης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα το οποίο 
δίνει βαθμολογία οποιουδήποτε ύψους για δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης, τεχνολογίας ή/και καινοτομίας ή – 
Συνεργασία με πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Ιδρύματα κ.λπ. στο πλαίσιο απόφασης 
ένταξης σε επιχορηγούμενα προγράμματα ή – Σύβαση με Ιδιωτικά ή/ και ∆ημόσια Ευρωπαϊκά ή Περιφερειακά 
Ιδρύματα, Φορείς, Νοσοκομεία, Οργανισμούς κ.α. για ανάληψη ∆ημόσιου ή Ιδιωτικού Έργου που περιλαμβάνει 
δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας, τεχνολογίας κ.α. 

3 

Η επιχείρηση τεκμηριώνει μόνο μέσω του επιχειρηματικού της σχεδίου (Business Plan) την ανάπτυξη νέων ή 
βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών/διαδικασιών και δηλώνει ότι η αιτούμενη χρηματοδότηση 
θα τη βοηθήσει να ολοκληρώσει το πλάνο αυτό που ενέχει κίνδυνο αποτυχίας (τεχνολογικής ή βιομηχανικής). 
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση για το αν το επενδυτικό πλάνο είναι ικανό για χρηματοδότηση ανήκει στο ΠΙ. 
Εάν το αίτημα εγκριθεί και υποβληθεί υπό το συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας, δεν απαιτείται μετέπειτα 
κάποια περαιτέρω τεκμηρίωση καινοτομίας. 

4 

Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και το απασχολούμενο προσωπικό, 
όπως ενδεικτικά:  
• Καταστατικό Σύστασης επιχείρησης 
• Έντυπο προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxis 
   - Ε3 έτους 1ης εμφάνισης Κύκλου Εργασιών κ.α. 
• Ε3 οποιονδήποτε τριών (3) ετών εντός της 12ετίας (ή λοιπά οικονομικά στοιχεία) όπου εμφανίζεται μέση 
αύξηση Κύκλου Εργασιών τουλάχιστον κατά 20% ή /και Ετήσιες καταστάσεις μισθοδοσίας (ή λοιπά 
αποδεικτικά) οποιωνδήποτε τριών (3) ετών εντός της 12ετίας που να τεκμηριώνουν τη μέση αύξηση των 
υπαλλήλων (σε Ε.Μ.Ε.) τουλάχιστον κατά 20% για τα τρία (3) αυτά έτη. 
• Λοιπά οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις προσωπικού (π.χ. Εργάνη) που να τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις. 

5 

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το λογιστή της επιχείρησης, τον Ορκωτό Ελεγκτή ή τον επιχειρηματία/νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα αναλύονται τα ποσά των λειτουργικών δαπανών του εν λόγω έτους 
και θα παρατίθεται διακριτά και συγκριτικά το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% αυτών, ως δαπάνες έρευνας, 
ανάπτυξης ή/ και καινοτομίας προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση του ποσοστού ή/και 
• Καταστάσεις αποτελεσμάτων Χρήσεως του συγκεκριμένου έτους που θα περιγράφουν λειτουργικές δαπάνες 
σε έρευνα, ανάπτυξη ή καινοτομία και θα αποτελούν τουλάχιστον 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών. 
• Κάθε άλλο αποδεικτικό που θα τεκμηριώνει την εκπλήρωση του κριτηρίου. 

6 

Αναλυτική περιγραφή, στο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) της επιχείρησης των αναγκαίων δαπανών που 
θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση και οι οποίες θα αθροίζουν σε ύψος τουλάχιστον 80% του αιτούμενου ποσού 
του δανείου και θα αφορούν σε δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης τεχνολογίας ή και καινοτομίας. Εφόσον κατά την 
πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, κάποια από τις περιγραφόμενες δαπάνες δεν 
πραγματοποιηθεί, δύναται -με ευθύνη της επιχείρησης- να αντικατασταθεί με άλλη η οποία θα αφορά πάλι σε 
δραστηριότητα έρευνας και καινοτομίας, εφόσον χρειάζεται για να πληρείται το ποσοστό 80%. 

7 

Ι. ∆άνειο από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης (Ευρωπαϊκό ή Εθνικό) ενίσχυσης της έρευνας, 
της ανάπτυξης ή και της καινοτομίας όπως π.χ. Πρόγραμμα InnovFin, ORIZON 2020. Τεκμηριώνεται μέσω 
σύβασης δανείου και λοιπά εφάμιλλα επίσημα δικαιολογητικά, ή  
ii Λοιπά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ που 
εντάσσονται εναλλακτικά: – στον Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
της Καινοτομίας» – των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων όπως «Ερευνώ- ∆ημιουργώ - Καινοτομώ»,- – ERANETs, – 
Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας, – Elevate Greece. Αποδεικνύεται με αποφάσεις ένταξης, παραστατικά 
καταβολής επιχορήγησης, συμφωνητικά ανάληψης Έργου, συμφωνητικά Συνεργασιών, μητρώα συμμετοχής 
κ.α. 
ή 
iii. Ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Φορέα, Εθνικού, 
Περιφερειακού ή Ευρωπαϊκού που να φαίνεται ότι ενισχύει την επιχείρηση σε οποιοδήποτε μέρος ή για 
οποιοδήποτε ποσοστό του επιχειρηματικού της σχεδίου. Αποδεικνύεται μέσω σύβασης, Συμφωνίας, Απόφασης 
Ένταξης, ή Επιχορήγησης, Τεχνικά ∆ελτία κ.α. 



 

 
 
Πίνακας 1. Ενδεικτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από την αιτούσα επιχείρηση, ανάλογα με το 
κριτήριο καινοτομίας που συμπληρώθηκε στον παραπάνω πίνακα. 
 

 

 

Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας 

8 

Αποδεικτικό απονομής βραβείου έρευνας ή/και καινοτομίας από οποιονδήποτε θεσμικό φορέα ή όργανο 
Ευρωπαϊκό, Περιφερειακό ή Εθνικό.  
Σημειώνεται ότι δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απλώς υποβάλει τα δικαιολογητικά 
τους / υποψηφιότητά τους για το βραβείο και κατέχουν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης / υποψηφιότητας, 
παρά μόνο αν έχει ολοκληρωθεί η απόφαση βράβευσης (υπάρχει απόφαση/ ανακοίνωση της βράβευσης προς 
την επιχείρηση) ή έχει πραγματοποιηθεί η βράβευση αυτή καθαυτή. 

9 

• Αποδεικτικά διπλωμάτων ή δικαιωμάτων που ελήφθησαν εντός των τελευταίων 2 ετών. 
• Αποδεικτικά υποβολής δικαιώματος/διπλώματος από οποιονδήποτε θεσμικό φορέα, Ευρωπαϊκό, 
Περιφερειακό ή Εθνικό ή αναγνωρισμένο θεσμικό Όργανο/Οργανισμό/ Ίδρυμα. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες 
θεωρούνται και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους / υποψηφιότητά τους για το 
δικαίωμα και κατέχουν αποδεικτικό υποβολής, ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η απόφαση. 
• Αποδεικτικά υποβολής δικαιώματος/διπλώματος από οποιονδήποτε θεσμικό φορέα, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό, 
ακόμη και αν η υποβολή πραγματοποιήθηκε πριν τους 24 τελευταίους μήνες από την αίτηση χρηματοδότησης 
στο ΠΙ, και εκκρεμεί η απόφαση ή έχει αποδοθεί το δικαίωμα/δίπλωμα στον αιτούντα. 

10 
Όλα τα δικαιολογητικά (∆ανειακές Συβάσεις, Συμφωνητικά, Καταστατικά ή κάθε επίσημο έγγραφο και 
δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι ένας επενδυτής ή επιχειρηματικός άγγελος έχει συμμετάσχει ή επενδύσει 
στον δικαιούχο. 

11 

Όλα τα παραστατικά, συμφωνητικά συβάσεις, αναθέσεις, αποφάσεις, τεχνικά δελτία κ.λπ. που αποδεικνύουν 
ότι μία επιχείρηση έχει ενισχυθεί για την πραγματοποίηση δαπανών, εντός των 3 ετών που προηγούνται της 
αίτησης χρηματοδότησής της προς την Τράπεζα για το παρόν πρόγραμμα, προκειμένου να ωθήσει, 
συνεργαστεί, συν επενδύσει και γενικά ενεργοποιήσει και άλλη / άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να 
επενδύσουν σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να αφορά ενδεικτικά: – συνεργατικά 
σχήματα, που έχουν ενισχυθεί μέσω Εθνικών, Περιφερειακών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, και 
άλλα εξειδικευμένα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα), – ενώσεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες που έχουν 
αναλάβει ένα κοινό Έργο Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με μία από τις επιχειρήσεις 
ως συντονιστή. – Επιχείρηση που συνεργάζεται με Ερευνητικό Κέντρο ή Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα και προσελκύει 
στο σχήμα του Έργου λοιπές επιχειρήσεις που συνεργάζονται προκειμένου να μοιραστούν και να 
ολοκληρώσουν τα διαφορετικά μέρη του Έργου κ.α. 

12 

• Δημοσιεύματα για την καινοτόμο φύση της επιχείρησης από επίσημους Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Φορείς, 
Κρατικούς Φορείς, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Ενώσεις και κάθε επίσημο Φορέα κρατικό ή ιδιωτικό 
(εξαιρουμένων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων), είτε στην ιστοσελίδα τους είτε στον Τύπο (έντυπο ή/και 
ηλεκτρονικό, Επιστημονικά και εξειδικευμένα περιοδικά κ.λπ. 
• Αφιερώματα για την επιχείρηση ή/και συνέδρια/σεμινάρια επίσημων φορέων που αναδεικνύουν την 
καινοτόμο ή υψηλής τεχνολογίας φύση μίας επιχείρησης. 
• Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι η καινοτόμος φύση μίας επιχείρησης έχει αναδειχθεί και 
αναγνωρισθεί δημόσια από οποιονδήποτε επίσημο φορέα. 


