ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας χρηματοδοτείται
από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να
στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και τεκμηριώνουν τον
καινοτόμο χαρακτήρα τους.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγυοδοσίας (80%) και
επιχορήγησης (max 20%).
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις καινοτομίας
μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και διαφοροποίησης
της εγχώριας οικονομίας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας που
δραστηριοποιούνται και αρκετές στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα, υπέγραψε την
24/05/2022 επιχειρησιακή συμφωνία με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Μέγιστο ύψος χαρτοφυλακίου:

€ 3.500.000

Ποσοστό Εγγύησης δανείων:

80%

Καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων:

31/12/2025

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Ποσό δανείου : από € 25.000 έως € 400.000
Επιλέξιμες δαπάνες : επενδυτικές προσανατολισμένες στην έρευνα και την καινοτομία
και κεφαλαίου κίνησης.
Διάρκεια δανείου: από 1 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περιόδου
χάριτος από 1 έως 3 έτη.
Αποπληρωμή δανείου: Μηνιαίες ή τρίμηνες ή εξάμηνες χρεολυτικές δόσεις
Ποσοστό Εγγύησης : 80%
Ποσοστό Επιχορήγησης : max 20%
- 15% για την επίτευξη των κριτηρίων καινοτομίας πλέον
- 5% για την επίτευξη ESG κριτηρίων

Τα οφέλη που θα αποκομίσει το πελατολόγιο της Τράπεζας περιλαμβάνουν:
•
•
•

Ευνοϊκή τιμολόγηση : μειωμένο επιτόκιο κατά 0,50% έως 1,00% σε σχέση με το σύνηθες
επιτόκιο, που θα εφαρμοζόταν σε χρηματοδότηση χωρίς την εγγύηση του Ταμείου.
Παροχή περιορισμένων εξασφαλίσεων.
Μειωμένα έξοδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες μία επιχείρηση θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πρέπει
να έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό σχέδιο υλοποίησης (Business Plan) το οποίο θα
καταθέσει η επιχείρηση στην Τράπεζα.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ,
που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο

Όλες οι δαπάνες, θα πρέπει να σχετίζονται με την καινοτομία έμμεσα ή άμεσα και την
υλοποίηση αυτής (προϊόν ή υπηρεσία).
Επιπρόσθετα, θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:
➢ Επενδυτικές Δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και
την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, Δαπάνες marketing
➢ Δαπάνες Προμηθευτών, ΦΠΑ, Εκπαίδευση και Αμοιβές Προσωπικού, Εργοδοτικές
Εισφορές, Αμοιβές Τρίτων, Ενοίκια, που αφορούν την συγκεκριμένη επενδυτική
πρόταση
➢ Κεφάλαιο κίνησης για έρευνα και καινοτομία πάντα βάσει παραστατικών
τιμολογίων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ως επιλέξιμες ορίζονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής οι οποίες
έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και οι
οποίες:
• Τηρούν διπλογραφικά βιβλία
• Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της
Τράπεζας.
• Είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης.
• Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17),
όπως ισχύει.
• Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε
ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά.
• Δεν δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
• Δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
• Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις : i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με
βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς
παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση
συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς.
• Δεν έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
μέλη.
• Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα πληρώντας τουλάχιστον 1 από τα
παρακάτω 12 κριτήρια καινοτομίας το οποίο δηλώνεται υποχρεωτικά στην αίτηση
συμμετοχής (ΠΣΚΕ), αναλυτικά :
1. Εγγεγραμμένη στα μητρώα του Elevate Greece.
2. Συμμετοχή κατά το παρελθόν σε προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και
τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς επίσης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών
ενισχύσεων ερευνητικών έργων.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ,
που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο

3. Τεκμηρίωση μέσω επιχειρηματικού πλάνου ότι στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα
/ υπηρεσίες νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες που ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή
βιομηχανικής αποτυχίας.
4. Δραστηριοποίηση στην αγορά για λιγότερα από 12 χρόνια με μέση ετήσια ανάπτυξη σε
υπαλλήλους ή κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% κατ’ έτος, για μία περίοδο 3 ετών.
5. Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας πάνω από το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών
τουλάχιστον σε 1 από τα 3 τελευταία έτη.
6. Δέσμευση για δαπάνη τουλάχιστον το 80% του ποσού που θα χρηματοδοτηθεί σε
δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας.
7. Συμμετοχή σε άλλα παρεμφερή Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την τελευταία 3ετία
(ενδεικτικά: INNOVFIN, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ & ΠΕΠ).
8. Έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τα 2 τελευταία χρόνια από θεσμικό
όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.
9. Έχει καταχωρήσει ένα τεχνολογικό δικαίωμα κατά τα τελευταία 2 χρόνια.
10. Έχει λάβει επένδυση κατά τα τελευταία 2 χρόνια από Venture Capital ή από Business
Angel.
11. Έχει πραγματοποιήσει, εντός των τελευταίων 3 ετών δαπάνες έρευνας και καινοτομίας
από εθνικούς / περιφερειακούς φορείς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών
προκειμένου να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία υπό προϋποθέσεις.
12. Η επιχείρηση να έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος
Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό προϋποθέσεις.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μετά την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να
αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου, βάσει ελέγχου
επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας (15%) και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά,
Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για το επιπρόσθετο 5%. Η λήψη της επιχορήγησης
θα μειώσει αντίστοιχα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου τους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
H επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr/mis
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
➢ στο δίκτυο των καταστημάτων μας: Δίκτυο Καταστημάτων
➢ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28
τηλ. 210 7450400, email: innovation.guarantee@hdb.gr

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ,
που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο

