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Συνολικό Πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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Πράσινη Μετάβαση Ψηφιακή ΜετάβασηΑπασχόληση,
Δεξιότητες,

Κοινωνική Συνοχή

Ιδιωτικές Επενδύσεις,
Μετασχηματισμός 

της Οικονομίας

Ως «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας» νοείται ο μηχανισμός που θεσπίστηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και
δημοσιονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αλλά και τη δημιουργία ανθεκτικών & βιώσιμων Ευρωπαϊκών Οικονομιών και Κοινωνιών, οι
οποίες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Κύρια χαρακτηριστικά του προαναφερθέντος σχέδιού, τα οποία το διαφοροποιούν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελούν:

 η ταχύτητα υλοποίησης των επιλέξιμων έργων και επενδύσεων

 η κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και

 ο συνδυασμός επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ελλάδα 2.0» στοχεύει στην ανανέωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και δίνει
έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, τις ιδιωτικές επενδύσεις και στον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό.

Βασίζεται στις εξής αρχές:

Ορισμός και Σκοπός Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
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• Πράσινη Μετάβαση

• Ψηφιακή Μετάβαση

• Απασχόληση, Δεξιότητες, 
Κοινωνική Συνοχή

• Ιδιωτικές επενδύσεις και 
μετασχηματισμός της οικονομίας

Προϋπολογισμός

Πυλώνες Προϋπολογισμός Ταμείου 
Ανάκαμψης (σε εκ. €)

Δάνεια

Υποστήριξη Τραπεζών, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις που θα 
καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια 

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι

12,7

30,5

Δάνεια

Επιδοτήσεις
17.769
(εκ. €)

Επιδοτήσεις για ιδιωτικές επιχειρήσεις
Σημ: Οι εξειδικεύσεις για τις επιχειρήσεις είναι υπό 

επεξεργασία 

Δάνεια μειωμένου επιτοκίου με κριτήρια 
αγοράς αποκλειστικά για ιδιωτικές 

επενδύσεις

Συνολικό Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ταμείου Ανάκαμψης
Παρουσίαση Προϋπολογισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Επιδοτήσεις 
για δημόσιες 
και ιδιωτικές 
επενδύσεις 

17,8
Συνολικές Επιδοτήσεις

Δάνεια 
12,7 εκ €

Επιδοτήσεις
17,8 εκ. €
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Συνολικό Πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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o Τα δάνεια του Ταμείου καλύπτουν κατά μέγιστο το 50% του
επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, η ιδιωτική συμμετοχή
τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, ενώ
ο τραπεζικός δανεισμός τουλάχιστον το 30% του επιλέξιμου
επενδυτικού κόστους.

o Το επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική
Απόφαση. Το επιτόκιο των δανείων συγχρηματοδότησης,
καθορίζεται σύμφωνα με την υφιστάμενη πιστωτική πολιτική
της Τράπεζας.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΣ) από το δάνειο του
ΤΑΑ συνιστά ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου:

Ψηφιακός 
Μετασχη-
ματισμός

Καινοτομία, 
Έρευνα & 
Ανάπτυξη

Πράσινη 
Μετάβαση

Συγχωνεύσεις 
Εξαγορές

Εξωστρέφεια

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ – Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Γενικό πλαίσιο

TAΑ: έως 50% 

ΙΣ ≥ 20% 

ΔΑΝΕΙΟ ≥ 30% 

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Υπάρχει δυνατότητα επένδυσης σε παραπάνω από έναν 
πυλώνα υπό προϋποθέσεις 
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Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
Κριτήρια αξιολόγησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Την επιλεξιμότητα των δαπανών 

Την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του 
Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου 

Την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm
principle – DNSH)

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την 
κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη  προς  την ψηφιακή 

μετάβαση. Τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και 
ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget). 

Τη συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που το ζητούμενο επιτόκιο 
του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, ως προς τον κανονισμό De Minimis 1407/2013 και τον 

Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014

1

2

3

4

5
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1. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία

2. Δραστηριότητες που περιορίζουν ή παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες

3. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από το ισχύον διεθνές δίκαιο

4. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό

5. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe

6. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια

7. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα

8. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση.
9. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων (εξαιρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ

10. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες Τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων
11. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

12. Επενδύσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα των στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση 
φυσικού αερίου *
13. Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων *

14. Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας *

15. Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων *

Σημείο 9 : Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει
ενδεικτικά για:

• κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών
κτιρίων

• επίτευξης ενεργειακής απόδοσης μέσω
ανακαίνισης του υφιστάμενου οικιστικού
αποθέματος

Σημείο 12 : Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει
για:

• έργα για τα οποία δεν υπάρχει βιώσιμη
εναλλακτική τεχνολογία

• έργα που συνδέονται με την πρόληψη και
τον έλεγχο της ρύπανσης

• έργα που διαθέτουν εγκαταστάσεις
δέσμευσης και αποθήκευσης ή δέσμευσης
και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα,
βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα που
οδηγούν σε σημαντική μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε
σύγκριση με τους ισχύοντες δείκτες
αναφοράς του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής

* Iσχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατά περίπτωση

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ανεξαρτήτως μεγέθους, εξαιρουμένων
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι:

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
Αποκλειόμενες Δραστηριότητες
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Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες

* Η αγορά γηπέδου είναι
επιλέξιμη εφόσον είναι
συνυφασμένη με το επενδυτικό
σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30%
των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου

** Το άθροισμα του κεφαλαίου
κίνησης και των δαπανών
προώθησης και επικοινωνίας
δεν μπορούν να ξεπερνούν το
30% των επιλέξιμων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, είναι δαπάνες που
πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Αγορά, χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων*

2. Αγορά / κατασκευή και χρήση κτηρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

3. Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις) 

4. Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

5. Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο

7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια

8. Υπηρεσίες τρίτων

9. Αναλώσιμα

10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση, κλπ.)

11. Κόστος κεφαλαίων

12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.) **

13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας Marketing **
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Αποκλειόμενες δραστηριότητες

1. Εξόρυξη ή εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που
σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου

2. Εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων

3. Μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) 

4. Αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων

Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η βιώσιμη χρήση και προστασία των 
υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων

Η πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Η προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
Συμμόρφωση με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)

ΕΣ >10εκ 
απαιτείται 

Έλεγχος
Βιωσιμότητας
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Συνολικό Πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Δείκτες Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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Υποβολή 
Αίτησης 

Επενδυτή

Προέγκριση 
Πιστωτικού 
Ιδρύματος

Έλεγχος 
Αξιολογητή 

Εκταμίευση 
Χρηματοδότησης

Τελική 
Χρηματοδοτική 

Έγκριση

Η διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, δεν θα ξεπερνά το διάστημα των τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών και θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στάδια:

Εφόσον η προέγκριση της Τράπεζας και ο έλεγχος του Αξιολογητή έχουν θετική έκβαση, η Τράπεζα δίνει την οριστική έγκριση.

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 
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Προέγκριση 
Πιστωτικού 
Ιδρύματος

Έλεγχος Αξιολογητή

Η διαδικασία προέγκρισης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου:

 Αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους

 Εκπονεί τον κατ’ αρχήν έλεγχο επιλεξιμότητας προκειμένου να αποκλειστούν τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας

 Διενεργεί τον έλεγχο βιωσιμότητας και την θετική παρούσα αξία («net present value») του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου

 Αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το προφίλ κινδύνου του Φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 Έλεγχος ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου

 Έλεγχος επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH)

 Έλεγχος επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και
υπολογισμός της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 Χαρακτηρισμός του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των
περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβαση του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget)

 Έλεγχος συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις

 Κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω
κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς

 Καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών
δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου

 Αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 
Προέγκριση Πιστωτικού Ιδρύματος & Έλεγχος Αξιολογητή
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Συνολικό Πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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• Πράσινες Τεχνολογίες
• Πράσινες Ικανότητες/Δεξιότητες
• Βιοποικιλότητα
• Ενεργειακή Απόδοση
• Ανακαίνιση Κτιρίων
• Κυκλική Οικονομία
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Δημιουργία Θέσεων Εργασίας
• Διαφύλαξη Ενεργειακής Ασφάλειας

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣ, τουλάχιστον στο
20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

• Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
εφαρμογές που συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης

• Κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών 
κτιρίων 

• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη

• Χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων 
υλών που συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
απόδοσης 

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green
tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 20% 40% 50%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΠΥΛΩΝΑΣ: Πράσινη Μετάβαση

Κατηγορίες 
Επενδύσεων 

Πράσινης Μετάβασης
Ενδεικτικά πεδία 

παρέμβασης
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣ,
τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital
tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΠΥΛΩΝΑΣ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών
• Ψηφιακές υποδομές και υποδομές 

δεδομένων 
• Συνεργατικούς σχηματισμούς
• Κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και 

ανοικτών ψηφιακών λύσεων 
• Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Κατηγορίες 
Επενδύσεων 
Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού

Ενδεικτικά πεδία 
παρέμβασης

• Ψηφιοποίηση (συμπεριλαμβάνονται το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική 
επιχειρηματική δραστηριότητα και οι 
δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, 
κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά 
εργαστήρια, επιχειρήσεις του διαδικτύου και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, 
B2B)

• Επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες όπως: 
υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων 
και κβαντικές υπολογιστικές 
ικανότητες/ικανότητες κβαντικής επικοινωνίας

• ERP, MRP, DMS, HRMS



18

Ενδεικτικοί δείκτες  καινοτομίας
• Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το επενδυτικό σχέδιο
• Ποσοστό νέων θέσεων εργασίας STEM
• Δημιουργία νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (όχι νέο brand)
• Δαπάνες κατοχύρωσης design σε μια χώρα του συστήματος HAGUE  
• Δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε μια χώρα του συστήματος MADRID
• Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων /υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΠΥΛΩΝΑΣ: Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Κάλυψη ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας –
έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Ενδεικτικοί δείκτες  Έρευνας και ανάπτυξης
• Συσχέτιση με θεματικές ενότητες του Horizon Europe ή στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης (RIS3)
• Διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας η/και πειραματικής ανάπτυξης 
• Στόχος δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή στην βελτίωση υφισταμένων 
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ελλ. Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή άλλη χώρα ΟΟΣΑ 
• Πρόβλεψη δαπανών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας 
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Ενδεικτικά κριτήρια

• Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία
• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συνεργασία κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά 

50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών
• Τουλάχιστον 20% των επιλέξιμων δαπανών αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΠΥΛΩΝΑΣ: Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών & συγχωνεύσεων

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Η ποσόστωση του δανείου
υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Υφιστάμενες 
συνεργασίες

Νέες συνεργασίες και 
εξαγορές / συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40%
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Επενδύσεις στον Τομέα Τουρισμού περιλαμβάνονται στον πυλώνα της εξωστρέφειας ως εξής:

Αυτοτελώς είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και
συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Η ποσόστωση του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%.

α. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών
(οικονομικά στοιχεία τριετίας)

β. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του
επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

15% 30% 45%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
ΠΥΛΩΝΑΣ: Εξωστρέφεια

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης
τριετίας)

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού
σχεδίου
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Συνολικό Πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου 

Πυλώνες Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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Α. Αίτηση Φορέα Επένδυσης

1. Το ηλεκτρονικό αρχείο Excel του ΤΑΑ συμπληρωμένο από τον επενδυτή
2. Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που τεκμηριώνει την επένδυση.
3. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis.
4. Πρόσφατη εκτύπωση (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης) ενεργών ΚΑΔ έδρας και υποκαταστημάτων από το Taxis.
5. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό επενδυτή (Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι εταιρεία νομικής μορφής Α.Ε.).
6.Πρόσφατο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εταίρων/μετόχων (Εφόσον ο Φορέας της Επένδυσης δεν αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή
Αγορά).
7. Απόσπασμα του βιβλίου μετόχων από το οποίο να προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση της εταιρείας (Εφόσον ο Φορέας της Επένδυσης δεν αποτελεί
εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγορά).
8. Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια/
παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων υλοποίησης της επένδυσης, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση ύπαρξης δαπανών ανέγερσης ή
επέκτασης κτιριακής υποδομής και πέντε (5) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
9. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή
υποχρεούται να Επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, πρέπει να συντάξουν λογιστικές καταστάσεις με
απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σε αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
10. Διάγραμμα συμμετοχών φορέα της επένδυσης, όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις - μέτοχοι
του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση Φορέα Επένδυσης (1/2)
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11. Πίνακας υπολογισμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)
12. Δήλωση του φορέα της επένδυσης για το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση το υπόδειγμα δήλωσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής επιτροπής
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native
13. Αίτηση δανειοδότησης του φορέα επένδυσης*
14. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση.
15. Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλειόμενες δραστηριότητες.
16. Στοιχεία φορέα επένδυσης, καταχωρημένα στο φύλλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» του Excel (Αριθμός ΓΕΜΗ, Επωνυμία, Νομική μορφή, ΑΦΜ, Διεύθυνση
έδρας) (Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ.).
17. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή εκτύπωση από το site του ΓΕΜΗ (https://www.businessregistry.gr/publicity/index)
18. Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών (περιλαμβάνονται προσφορές προμηθευτών, μελέτες εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους
επιχειρηματικού σχεδίου, κλπ).
19. Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών ή στην περίπτωση δημιουργίας νέας εταιρίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη
συνυποβάλλεται το Καταστατικό (Εφόσον πρόκειται για δημιουργία νέας εταιρείας & περιλαμβάνει δαπάνες στο πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών
κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων).
20. Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement) καθώς και σχετικά έγγραφα κυριότητας των μετοχών από την αποκτώσα
επιχείρηση. Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης υποβάλλεται το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. (Εφόσον αφορά
συγχώνευση/απόσχιση/διάσπαση & περιλαμβάνει δαπάνες στο πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και
συγχωνεύσεων).

* Η Αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, τον τόπο εκτέλεσης
του έργου, κατάλογο των δαπανών του έργου, είδος ενίσχυσης και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση Φορέα Επένδυσης (2/2)

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native
https://www.businessregistry.gr/publicity/index
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τεχνικές Εκθέσεις

Β. Τεχνικές Εκθέσεις

1. Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)».
2. Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή
και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
3. Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και
την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον
αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. (ΜΟΝΟ Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ). Δεν θα
απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας σύμφωνα με την ΥΑ (Παρ. 1.3 της υπό στοιχεία 2021/C 280/01) σε: i) Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού
επενδυτικού κόστους έργου το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR (χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού
σκοπού/τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το
κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EU).
4. Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (ΜΟΝΟ Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ). Δεν θα απαιτείται έλεγχος
βιωσιμότητας σύμφωνα με την ΥΑ (Παρ. 1.3 της υπό στοιχεία 2021/C 280/01) σε: i) Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού επενδυτικού
κόστους έργου το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR (χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού σκοπού/τις άμεσες
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο
ανέρχεται σε 10 εκατ. EU).
5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς (ΜΟΝΟ Εάν το επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει επενδύσεις
σχετικές με τη βιοποικιλότητα).
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Γ. Στοιχεία Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων

1. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (de minimis) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση με την περίπτωση κανονισμού 2013/1407 (De Minimis).
4. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ
651/2014).
5. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του άρθρου 14 (Περιφερειακές
επενδυτικές ενισχύσεις) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014).
6. Δικαιολογητικά και απαιτούμενη τεκμηρίωση συμβατότητας επενδυτικού σχεδίου με το ζητούμενο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, εάν ζητείται
κρατική ενίσχυση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στοιχεία Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. – Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο, Τηλ. 2810 338800   

Η παρούσα παρουσίαση έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, προέρχονται από εξωτερικές πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά τους καθώς ενδέχεται να
μεταβάλλονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς. Η Παγκρήτια Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναγράφονται στην παρούσα ενημέρωση. Το
σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα παρουσίαση δεν πρέπει να ερμηνευθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ως παρότρυνση επιλογής συγκεκριμένης ενέργειας, ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως.
Ο αποδέκτης των πληροφοριών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση του περιεχομένου αυτών, ενώ δεν έχει δικαίωμα να εγείρει έναντι της Παγκρήτιας Τράπεζας οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτών των λόγων. Απαγορεύεται ρητά χωρίς την
προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Παγκρήτιας Τράπεζας, η με οποιονδήποτε τρόπο εν γένει χρήση ή επεξεργασία της παρούσας παρουσίασης, για οποιονδήποτε σκοπό.
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