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I. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0

Αντιμετώπιση 
υπαρχόντων κενών

Περιορισμός
οικονομικών &

κοινωνικών
επιπτώσεων του

Covid-19 

Ενίσχυση
ανάπτυξης,

δημιουργία θέσεων
εργασίας &

οικονομικής και
κοινωνικής

ανθεκτικότητας

Με όραμα μια πιο βιώσιμη και
ανθεκτική Ευρώπη, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε τη νέα της
πρωτοβουλία, το
NextGenerationEU. Μέσω του
NextGenerationEU, στόχος
είναι να δοθεί προτεραιότητα
στην ανάκαμψη των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μέσω της
χρηματοδότησης
μεταρρυθμιστικών και
επενδυτικών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη του
οράματός της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα κατανείμει
συνολικό ποσό ύψους 750€
δισ. στα 27 κράτη μέλη της,
εκ των οποίων τα 390€ δισ.
αφορούν επιχορηγήσεις και
τα 360€ δισ. θα διανεμηθούν
με τη μορφή ευνοϊκών
δανείων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα
2.0, ακολουθώντας τις
κατευθυντήριες του
NextGenerationEU και
επωφελούμενο τη στήριξη του
Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να
επιταχύνει την ανάκαμψη της
εθνικής οικονομίας και να
οδηγήσει τη χώρα σε μια πιο
εξωστρεφή, ανταγωνιστική,
πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Από τα εν λόγω κεφάλαια, η
Ελλάδα θα λάβει 31€ δισ., από
τα οποία θα διατεθούν
επιχορηγήσεις ύψους 18,4€
δισ. και δάνεια ύψους 12,7€
δισ. για την ενίσχυση της
ελληνικής οικονομίας.  

Στόχοι

  

|. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης ἂ Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 

Με όραμα µια πιο βιώσιμη και 

ανθεκτική Ευρώπη, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε τη νέα της 

πρωτοβουλία, το 

ΝεχίσεπεΓαϊΙοπΕ). Μέσω του 

ΝαχίααησΓαῖΙοηΕΙ’, στόχος 

είναι να δοθεί προτεραιότητα 

στην ανάκαμψη των κρατών- 

µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μέσω της 

χρηµατοδότησης 
μεταρρυθµιστικώὠν και 

επενδυτικών προγραμμάτων. 

Για την επίτευξη του 

οράµατὀς της, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα κατανείµει 

συνολικὀ ποσὀ ύψους 750ε 

δισ. στα 27 κράτη µέλη της, 

εκ των οποίων τα 390έ δισ. 

αφορούν επιχορηγήσεις και 

τα 360έ δισ. θα διανεμηθούν 

µε τη µορφή ευνοϊκών 

δανείων. 

οβς 

Περιορισµός 

οικονοµικών ἃ 

κοινωνικών 

επιπτώσεων του 

Οονία-19 

Ενίσχυση 

ο το α]α 

δηµιουργία θέσεων 

εργασίας ἃι 

οικονοµικής και 

κοινωνικής 

ανθεκτικότητας 

Αντιμετώπιση 

υπαρχόντων κενὠν   

Απὸ τα εν λόγω κεφάλαια, η 

Ελλάδα θα λάβει 31έ δισ., απὀ 

τα οποία θα 

επιχορηγήσεις ύψους 

διατεθούν 

Ί84ε 

δισ. και δάνεια ύψους 12) 

δισ. για την ενίσχυση της 

ελληνικής οικονοµίας. 

  

Το Εθνικὀ Σχέδιο Ανάκαµψης 

και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 

2.0, ακολουθώντας τις 

κατευθυντήριες του 

ΝαχίσεηειαϊἰοπΕυ και 

επωφελούμενο τη στήριξη του 

Ταμείου Ανάκαµψης και 

Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να 

επιταχύνει την ανάκαμψη της 

εθνικής οικονοµίας και να 

οδηγήσει τη χώρα σε µια πιο 

εξωστρεφή, 
πράσινη και ψηφιακή εποχή. 

ανταγωνιστική,

https://www.qbc.gr/anaptyksiakos-nomos-amp-tameio-anakapsis-kai-anthektikotitas/
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II. Κύρια Χαρακτηριστικά ΤΑΑ

0,35% επιτόκιο για τις πολύ
μικρές & μικρές επιχειρήσεις
& 1% για τις μεσαίες &
μεγάλες

Ευνοϊκά Δάνεια

Έως και το 50% του
επενδυτικού σχεδίου

Μέγιστη Χρηματοδότηση

Τουλάχιστον το 30% του
επενδυτικού σχεδίου  μέσω
τραπεζικής συμμετοχής & το
20% μέσω ιδιωτικής

Συμμετοχή

Χρηματοδότηση βάσει των
στρατηγικών πυλώνων

Επιλεξιμότητα

Χρονοδιάγραμμα

Οι επιχειρήσεις μπορούν να
υποβάλλουν τα επενδυτικά
τους σχέδια για τη λήψη
ευνοϊκών δανείων μέχρι και το
2026

v. Χαρακτηριστικά Δανείων ΤΑΑ

i. Όραμα

iii. Πόροι

ii. Ευθυγράμμιση με 6 πυλώνες

Η Ελλάδα από το ΤΑΑ θα λάβει συνολικά
31 δισ. σε 10 δόσεις (τα 18,4€ δισ. θα
διανεμηθούν ως επιχορηγήσεις και τα
12,7€ δισ. ως δάνεια).

iv. Χρονοδιάγραμμα

Όλα τα υπαγόμενα στο ΤΑΑ επενδυτικά
σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε γίνεται
κατανοητό πως η λήψη και αξιοποίηση
πόρων από το ΤΑΑ πρέπει να γίνει με
ανεπτυγμένη ταχύτητα.

Πράσινη Μετάβαση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έξυπνη, βιώσιμη & χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη

Κοινωνική και εδαφική συνοχή

Υγεία και οικονομική, κοινωνική &
θεσμική ανθεκτικότητα 

Πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα
παιδιά και τους νέους

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με τη στήριξη
του ΤΑΑ έχει ως όραμα να οδηγήσει τη χώρα σε μια οικονομικά και κοινωνικά
νέα εποχή. 

ΙΙ. Κύρια Χαρακτηριστικά ΤΑΑ 

Ι. Όραμα 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0, µε τη στήριξη 

του ΤΑΑ έχει ὡς ὁραμα να οδηγήσει τη χώρα σε µια οικονομικά και κοινωνικά 

νέα εποχή. 

Ι. Ευθυγράµµιση µε 6 πυλώνες 

Πράσινη Μετάβαση 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Έξυπνη, βιώσιμη δι χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Κοινωνική και εδαφική συνοχή 

Υγεία και οικονομική, κοινωνική δι 

θεσµική ανθεκτικότητα 

ὁ 
ο
 

ὁό
οὁ
οσ
θ 

Πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα 

παιδιά και τους νέους 

ΠΙ. Πόροι 

Η Ελλάδα απὀ το ΤΑΑ θα λάβει συνολικά 

3Ί δισ. σε 10 δόσεις (τα 18,4Ε δισ. θα 

διανεμηθούν ως επιχορηγήσεις και τα 

12/7έ δισ. ως δάνεια). 

ἰν. Χρονοδιάγραμμα 

Όλα τα υπαγόµενα στο ΤΑΑ επενδυτικά 

σχέδια θα πρέπει να ἐχουν ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε γίνεται 

κατανοητὀ πως η λήψη και αξιοποίηση 

πόρων απὀ το ΤΑΑ πρέπει να γίνει µε 

ανεπτυγμένη ταχύτητα. 

οβς 

ν. Χαρακτηριστικά Δανείων ΤΑΑ 

(ὔ Ευνοϊκά Δάνεια 

0,35:6 επιτόκιο για τις πολύ 

µικρές ἃ μικρές επιχειρήσεις 

δι 12ο για τις μεσαίες ἃ 

μεγάλες 
6 Μέγιστη Χρηματοδότηση 

Έως και το 9507 του 

επενδυτικού σχεδίου 

6 Επιλεξιμότητα 

Χρηματοδότηση ῥβάσει 

στρατηγικὠν πυλώνων 

των 

(ὔ Συμμετοχή 

Τουλάχιστον το 305 του 

επενδυτικού σχεδίου µέσω 

τραπεζικής συµµετοχής δι το 

207. µέσω ιδιωτικής 

(ὔ Χρονοδιάγραμμα 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

υποβάλλουν τα επενδυτικά 

τους σχέδια για τη λήψη 

ευνοϊκών δανείων μέχρι και το 

2026
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IΙΙ. Στρατηγικοί Πυλώνες 

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας θα κατανεμηθούν στις
επιχειρήσεις λαμβάνοντας κατεύθυνση από τους αντίστοιχους πυλώνες και
κατευθύνσεις.

Κεφάλαια Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πυλώνες Επιδοτήσεων

18,4€ δισ. 12,7€ δισ.

Κατευθύνσεις Δανείων

Πράσινη Μετάβαση

Ψηφιακή Μετάβαση

Απασχόληση, Δεξιότητες 
& Κοινωνική Συνοχή

Ιδιωτικές Επενδύσεις, 
Μετασχηματισμός της 
Οικονομίας

Πράσινη Μετάβαση

Ψηφιακή Μετάβαση

Καινοτομία - R&D

Εξωστρέφεια

Αύξηση Μεγέθους
/M&A

6,2€ δισ.

2,2€ δισ.

5,2€ δισ.

4,9€ δισ.

2,6€ δισ.

1,3€ δισ.

1,3€ δισ.

0,7€ δισ.

4,8€ δισ.

ΙΙ. Στρατηγικοί Πυλώνες 

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαµψης δ. Ανθεκτικότητας Θα κατανεμηθούν στις 

επιχειρήσεις λαμβάνοντας κατεύθυνση απὀ τους αντίστοιχους πυλώνες και 

κατευθύνσεις. 

  

Κεφάλαια Ταμείου Ανάκαµψης Δι Ανθεκτικότητας 

Ί8,4έ δισ. 12,7έ δισ. 
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Πυλώνες Επιδοτήσεων Κατευθύνσεις Δανείων 

(ν πρ (ν Ὕ Πράσινη Μετάβαση Πράσινη Μετάβαση Ὕ 

μΙό) 6,2ε δισ. 496 δισ. 9 

{ }ο Ψηφιακή Μετάβαση Ψηφιακή Μετάβαση [ }ο 

2,2 δισ. 2/66 δισ. 

- ο ο «ἀλό Απασχόληση, Δεξιότητε 2 
ον θα οι, χο η Ἡ, ξ ) τες Καινοτομία - Β80Ρ ο 
αφ λόν δι Κοινωνικη Συνοχη 18έ δισ. ις 

.. 5,26 δισ. 

ὙΖ Ιδιωτικές Επενδύσεις, Εξωστρέφεια να ) 

69 Μετασχηματισμός της 1/3έ δισ. ου. 

9” Οικονομίας .. 
, , 90Ο 

4δὲ δισ. Αύξηση Μεγέθους ή 

ον /ΜδΙΑ απῃ | 
0,7 δισ. 

ως 8

https://www.qbc.gr/anaptyksiakos-nomos-amp-tameio-anakapsis-kai-anthektikotitas/


Μετάβαση σε νέο
ενεργειακό μοντέλο φιλικό
στο περιβάλλον
Ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος
της χώρας και χωροταξική
μεταρρύθμιση
 Μετάβαση σε ένα πράσινο
και βιώσιμο σύστημα
μεταφορών
Αειφόρος χρήση των
πόρων, ανθεκτικότητα
στην κλιματική αλλαγή και
διατήρηση της
βιοποικιλότητας

Πράσινη Μετάβαση Ψηφιακή Μετάβαση Απασχόληση, Δεξιότητες
& Κοινωνική Συνοχή

 Συνδεσιμότητα για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις,
το κράτος
Ψηφιακός
μετασχηματισμός του
κράτους
Ψηφιακός
μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων

Αύξηση των θέσεων εργασίας
και προώθηση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας
Ενίσχυση των ψηφιακών
δυνατοτήτων της εκπαίδευσης
και εκσυγχρονισμός της
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης
Ενίσχυση της
προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας του συστήματος
υγείας
Αύξηση της πρόσβασης σε
αποτελεσματικές και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνικές
πολιτικές

i.  Στρατηγικοί Πυλώνες & Άξονες Επιχορηγήσεων
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Ι. Στρατηγικοί Πυλώνες ἂ Άξονες Επιχορηγήσεων 

  

  
Πράσινη Μετάβαση 

ο Μετάβαση σε νέἑο 

ενεργειακό μοντέλο φιλικό 

στο περιβάλλον 

ο Ενεργειακή αναβάθµιση 

του κτιριακού αποθέµατος 

της χώρας και χωροταξική 

μεταρρύθμιση 

». Μετάβαση σε ένα πράσινο 

και βιώσιμο σύστημα 

μεταφορών 

9 Αειφόρος χρήση των 

πόρων, ανθεκτικότητα 

στην κλιματική αλλαγή και 

διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

οβς 

  

  

Ψηφιακή Μετάβαση 

Συνδεσιμότητα για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, 

το κράτος 

Ψηφιακός 

μετασχηματισμός του 

κράτους 

Ψηφιακός 

μετασχηματισμός των 

επιχειρήσεων 

    

  

Απασχόληση, Δεξιότητες 

8ι Κοινωνική Συνοχή 

Αύξηση των θέσεων εργασίας 

και προώθηση της συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας 

Ενίσχυση των ψηφιακών 

δυνατοτήτων της εκπαίδευσης 

και εκσυγχρονισμός της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

Ενίσχυση της 

προσβασιµότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας του συστήµατος 

υγείας 

Αὐξηση της πρόσβασης σε 

αποτελεσματικές και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικές 

πολιτικές 

 



Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά
για την ανάπτυξη και βελτίωση
της φορολογικής διοίκησης
Εκσυγχρονισμός της δημόσιας
διοίκησης
Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του
συστήματος δικαιοσύνης
Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού
τομέα και των κεφαλαιαγορών
Προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση
της ανθεκτικότητας κύριων
κλάδων οικονομίας της χώρας
Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και
προώθηση ιδιωτικών
επενδύσεων και εξαγωγών
Τεχνική υποστήριξη

Ιδιωτικές επενδύσεις και
μετασχηματισμός της

οικονομίας
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ii.  Ενδεικτικά Επιλέξιμα Έργα Δανείων

Πράσινη Μετάβαση

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση κτηρίων/Ανακαίνιση κτηρίων
Διαχείριση αποβλήτων
Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης

Ψηφιακή Μετάβαση

5G / Οπτικές ίνες / Cyber security
Τεχνητή νοημοσύνη (AI) / Cloud / Virtual reality
E-commerce / E-invoicing
ERP / HRMS / Data centers

Καινοτομία - R&D

Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών
Βιομηχανική έρευνα / Πειραματική έρευνα
Έξυπνη γεωργία
Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
Βελτίωση μεθόδων παραγωγής

Εξωστρέφεια

Ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων
Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τομέα
Εξαγωγικές δραστηριότητες

Αύξηση Μεγέθους / M&A

Εξαγορές / Συγχωνεύσεις / Franchisee 
Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί
Κοινά έργα έρευνας & ανάπτυξης
Εξαγωγικές / Προμηθευτικές Συνεργασίες

  

    

  

Ιδιωτικές επενδύσεις και 

μετασχηματισμός της 

οικονοµίας 

6 
Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά 

για την ανάπτυξη και βελτίωση 

της φορολογικής διοίκησης 

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας 

διοίκησης 

Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του 

συστήµατος δικαιοσύνης 

Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 

τοµέα και των κεφαλαιαγορών 

Προώθηση της έρευνας και της 

καινοτομίας 

Εκσυγχρονισμός και βελτίώση 

της ανθεκτικότητας κύριων 

κλάδων οικονοµίας της χώρας 

Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και 

προωθηση ιδιωτικών 

επενδύσεων και εξαγωγών 

Τεχνική υποστήριξη 

οβς 

ΙΙ. Ενδεικτικά Επιλέξιµα Έργα Δανείων 

[ῇ Ν 
Πράσινη Μετάβαση ρβ) 

111 

5 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ο Ενεργειακή απόδοση κτηρίων/Ανακαίνιση κτηρίων 

ο Διαχείριση αποβλήτων 

» Συμπαραγωγή υψηλής απὀδοσης 

  

  

  

    
Ψηφιακή Μετάβαση α-]] 

  ὁ 
ὁὁ
 

50 / Οπτικές ίνες / ΟΥΡε/ 5θ6οιιΠἲγ 

Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) / Ο1οια / ΝΙΠαΙ Γ6βΙΙἴγ 

Ε-ΟΟΠΙΠΙΕΓΟΕ / Ε-ἰπνοίοίπο 

ΕΒΡ / ΠΗΜΣ / ΠΒαΐα οεηίει5 

ολ 

Καινοτομία - Β8Ρ 
ὴ 

ο Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών 

» Βιομηχανική έρευνα / Πειραματική έρευνα 

 Έξυπνη γεωργία 

ο Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας 

ο Βελτίωση μεθόδων παραγωγἠς 

Εξωστρέφεια 
  

  

ο Ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων 

Ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικού τοµέα 

ο Εξαγωγικές δραστηριότητες 

ΟΟΟ 

Αύξηση Μεγέθους / ΜΔΑ πν 
νι 

Εξαγορές / Συγχωνεύσεις / ΕΓ8ποῄίςθθ 

Κοινοπραξίἰες / Συνεταιρισμοί 

Κοινά έργα έρευνας ἃ ανάπτυξης 

Εξαγωγικές / Προμηθευτικέἐς Συνεργασίες
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ΙV. Ενδεικτικές Δράσεις ΤΑΑ - Επιχορηγήσεις

Δράση - Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων &
Υπηρεσιών

Δράση - Έξυπνη Μεταποίηση

Δράση - Αναδιοργάνωση Καλλιεργειών

Παρέχει επιχορηγήσεις για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο
τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών
προϊόντων & υπηρεσιών.

Αιτήσεις: έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του
Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου.
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεων σύμφωνα με τις επιταγές της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Αιτήσεις: έως 23 Ιανουαρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες, κλικ στις εικόνες

Προβλέπει στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜμΕ, σε
καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην
κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με
έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Αιτήσεις: έως 30 Δεκεμβρίου 2022

ΙΝ. Ενδεικτικές Δράσεις ΤΑΑ - Επιχορηγήσεις 

  
Δράση -Έξυπνη Μεταποίηση 

Προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, 

επιχειρήσεων του 

Βιομηχανικού κλάδου. 

εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων σύμφωνα µε τις επιταγές της 

4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

μικρών 

Μεταποιητικούὐ και 

Στοχεύει 

Αιτήσεις: έως 23 Ιανουαρίου 2023 

  
οβς 

  

  

μεσαίων 

  

  

Δράση - Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων 4 

Υπηρεσιών 

Παρέχει επιχορηγήσεις για την υλοποίηση 

επενδυτικὠν σχεδίων που καλύπτουν όλο 

τον Κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών 

προϊόντων ἃ υπηρεσιών. 

Αιτήσεις: έως 31 Δεκεμβρίου 2022 

    

  

Δράση - Αναδιοργάνωση Καλλιεργειών 

Προβλέπει στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ, σε 

Καλλιέργειες που εἶναι ανθεκτικὲἐς στην 

κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα µε 

έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. 

Αιτήσεις: έως 30 Δεκεμβρίου 2022 

Για περισσότερες πληροφορίες, κλικ στις εικόνες 6

https://www.qbc.gr/anaptyksh-pshfiakwn-proiontwn-kai-yphresiwn-mme/
https://www.qbc.gr/eksipni-metapoiisi/
https://www.qbc.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%91%CE%91.pdf
https://www.qbc.gr/anaptyksh-pshfiakwn-proiontwn-kai-yphresiwn-mme/
https://www.qbc.gr/anaptyksh-pshfiakwn-proiontwn-kai-yphresiwn-mme/
https://www.qbc.gr/eksipni-metapoiisi/
https://www.qbc.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%91%CE%91.pdf
https://www.qbc.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%91%CE%91.pdf
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V. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδυτικού Σχεδίου

Αναφορικά με τις Δράσεις που αφορούν Επιχορηγήσεις, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας ανακοινώνονται στην πρόσκληση της εκάστοτε Δράσης.

i.  Επιχορηγήσεις

ii.  Δάνεια

Πράσινη Μετάβαση

Ψηφιακή Μετάβαση

Καινοτομία - R&D

Εξωστρέφεια

Αύξηση Μεγέθους
/M&A

Τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών
αφορά σε καινοτομία - R&D και πληροί
τουλάχιστον 1 δείκτη καινοτομίας - R&D 

Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών
συνεισφέρει στους πράσινους στόχους του
ΕΣΑΑ*

Τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών
συνεισφέρει σε ψηφιακούς στόχους ΤΟΥ ΕΣΑΑ

Οι εξαγωγές αποτελούν τουλάχιστον το 15%
του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία
3ετίας) & ελάχιστος Π/Υ εξαγωγών
τουλάχιστον 15% των προβλεπόμενων εσόδων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας /
Δημιουργία νέου σχήματος λόγω εξαγοράς ή
συγχώνευσης

*ΕΣΑΑ = Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ν. Κριτήρια Επιλεξιµότητας Επενδυτικού Σχεδίου 

Ι. Επιχορηγήσεις 

Αναφορικά µε τις Δράσεις που αφορούν Επιχορηγήσεις, τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας ανακοινώνονται στην πρόσκληση της εκάστοτε Δράσης. 

Π. Δάνεια 

  

  

  

      όδ
ὁ 

  ἴ κ 

  

Τουλάχιστον το 2056 των επιλέξιμων δαπανών 

συνεισφέρει στους πράσινους στόχους του 

ΕΣΑΑΧ 

Τουλάχιστον το 1076 των επιλέξιμων δαπανων 

συνεισφέρει σε ψηφιακούς στόχους ΤΟΥ ΕΣΑΑ 

Τουλάχιστον το 1056 των επιλέξιμων δαπανών 

αφορά σε καινοτοµία - ΕΔδΌ και πληροί 

τουλάχιστον 1 δείκτη καινοτομίας - ΚδΏ 

Οι εξαγωγές αποτελούν τουλάχιστον το 1556 

του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία 

Ξετίαο) δ ελάχιστος ἢΠ/Υ εξαγωγών 

τουλάχιστον 157 των προβλεπόμενων εσόδων 

Ύπαρξη υφιστάμενης ἡἠ νέας συνεργασίας / 

Δημιουργία νέου σχήματος λόγω εξαγοράς ἡ 

συγχώνευσης 

ἈΕΣΑΑ Ξ Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης 8 Ανθεκτικότητας 

οβς 

ο 
Πράσινη Μετάβαση 

θ 
Ψηφιακή Μετάβαση 

θΘ 
Καινοτομία - ΒΔΡ 

ο 
Εξωστρέφεια 

ο 
Αύξηση Μεγέθους 

/ΜδΙΑ
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VI. Συνδυασμός Αναπτυξιακών Εργαλείων

Με στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη των
ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση της ελκυστικότητάς τους, δίνεται η
ευκαιρία για συνδυαστική χρήση των αναπτυξιακών εργαλείων, όπως ο νέος
Αναπτυξιακός Νόμος (ν.4887/2022) και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

i.  Μέγιστη Συνδυαστική Ενίσχυση 

ii.  Προϋποθέσεις

Το 25% του επενδυτικού δανείου δεν
μπορεί να περιλαμβάνει κρατική
ενίσχυση. 
Ταυτόχρονη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του νέου ΑN, του TAA &
του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού.
Ο σκοπός και οι επιλέξιμες δαπάνες
του επενδυτικού σχεδίου να πληρούν
τις προϋποθέσεις ενός από τα
καθεστώτα του νέου ΑΝ και να
συμβάλλει στους πυλώνες του ΤΑΑ.
Να μην έχει πραγματοποιηθεί έναρξη
των εργασιών όπως αυτές ορίζονται
στο επενδυτικό σχέδιο πριν την
υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής.
Η συνολική ωφέλεια και από τα δύο
αναπτυξιακά εργαλεία να μην
ξεπερνά τα όρια έντασης του Χάρτη
Περιφερειακών Επενδύσεων.

1.

2.

3.

4.

5.

Στην περίπτωση της συνδυαστικής
ενίσχυσης από τα δύο αναπτυξιακά
εργαλεία, νέο ΑN και ΤΑΑ, οι
δικαιούχοι πρέπει να ακολουθήσουν
τους ακόλουθους κανόνες.

 Κανόνες Εφαρμογής

25% του επενδυτικού σχεδίου
(ΕΣ) δεν περιλαμβάνει κρατική
ενίσχυση

δεν γίνεται υπέρβαση των
ορίων που θέτει ο ΧΠΕ

Μέγιστο Δάνειο ΤΑΑ =
Επενδυτικό κόστος ΤΑΑ/2 -
Ενίσχυση αναπτυξιακού νόμου

20% του ΕΣ χρηματοδοτείται με
ίδια κεφάλαια 

30% του ΕΣ χρηματοδοτείται με
τραπεζικό δάνειο χωρίς
ενίσχυση

γΙ. Συνδυασμός Αναπτυξιακὠν Εργαλείων 

Με στὀχο την αξιοποίηση των Χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων και την αὐξηση της ελκυστικότητάς τους, δίνεται η 

ευκαιρία για συνδυαστική χρήση των αναπτυξιακὠν εργαλείων, ὀπως ο νέος 

Αναπτυξιακός Νόμος (ν.4887/2022) καιτο Ταμείο Ανάκαµψης ἃ Ανθεκτικότητας. 

Ι. Μέγιστη Συνδυαστική Ενίσχυση 

Στην περίπτωση της συνδυαστικής 

ενίσχυσης απὀ τα δύο αναπτυξιακά 

εργαλεία, νέο ΑΝ και ΤΑΑ, οι 

δικαιούχοι πρέπει να ακολουθήσουν 

τους ακόλουθους κανόνες. 

Κανόνες Εφαρμογής 

ὦ. 253 του επενδυτικού σχεδίου 

(ΕΣ) δεν περιλαμβάνει κρατική 

ενίσχυση 

Υ δεν γίνεται υπέρβαση των 

ορίων που θέτει ο ΧΠΕ 

Ψ Μέγιστο Δάνειο ΤΑΑΞ 

Επενδυτικὀ κόστος ΤΑΑ/2 - 

Ενίσχυση αναπτυξιακού νόµου 

Υ 207οτου ΕΣ χρηματοδοτείται µε 

ἴδια κεφάλαια 

Μ΄ 307 του ΕΣ χρηματοδοτείται µε 

τραπεζικὀ δάνειο χωρίς 

ενίσχυση 

οβς   

Ι. Προὐποθέσεις 

1.Το 25 του επενδυτικού δανείου δεν 

µπορεί να περιλαμβάνει κρατική 

ενίσχυση. 

2.Ταυτόχρονη συμμόρφωση µετις 

απαιτήσεις του νέου ΑΝ, του ΤΑΑ δι 

του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού. 

3.0 σκοπός και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του επενδυτικού σχεδίου να πληρούν 

τις προὐποθέσεις ενός απὀ τα 

καθεστὠτα του νέου ΑΝ και να 

συμβάλλει στους πυλώνες του ΤΑΑ. 

4.Να µην ἐχει πραγµατοποιηθεί έναρξη 

των εργασιών ὁὀπως αυτές ορίζονται 

στο επενδυτικό σχέδιο πριν την 

υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής. 

5.Η συνολική ωφέλεια και απὀ τα δύο 

αναπτυξιακά εργαλεία να µην 

ξεπερνά τα ὀρια έντασης του Χάρτη 

Περιφερειακών Επενδύσεων.

https://www.qbc.gr/anaptyksiakos-nomos-amp-tameio-anakapsis-kai-anthektikotitas/
https://www.qbc.gr/anaptyksiakos-nomos-amp-tameio-anakapsis-kai-anthektikotitas/
https://www.qbc.gr/neos-anaptyxiakos-nomos-2022-ellada-ischyri-anaptyxi/


QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

Καθοδήγηση για την ένταξή σας στις Δράσεις του «Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης.

Σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης.

Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.

 
Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων.

QBC | Elevating your business

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το
σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την αποδοτική κατανομή των
πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων καθώς και την
εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο
επιχειρηματικότητας.

Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να
βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών
συστημάτων των συνεργατών μας και να
συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους.
Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που
παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα
στελέχη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να
πετύχουμε τους στόχους και να οδηγήσουμε
στην ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η
ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο αναφοράς για καθένα από
εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας
δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των
ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες
σας υποστηρίζουν για την ένταξή σας στις Δράσεις
(Επιχορηγήσεων & Δανείων) του «Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας» του Εθνικού Σχεδίου 
 Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0.
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Στην ΩΒΕ, ὁραμά µας είναι µας µέσα απὀ τις συνεργασίες µας να πετυχαίνουµε αποτελέσµατα για το 

σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάµε στην εξέλιξη της. Μέσα απὀ την αποδοτική κατανομή των 

πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστηµάτων των επιχειρήσεων καθώὠς και την 

εναρμόνιση µε τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδοµήσουµε ἑναν Καλύτερο κόσμο 

επιχειρηµατικότητας. 

Αποστολή µας εἶναι να καταφέρουμε να 

βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονοµικών Πώς µπορεί να σας βοηθήσει η ΟΒς; 

συστηµάτων των συνεργατών µας και να 

συµβάλουµε στην αποτελεσµατικότητα τους.  ἨΗ ΩΒ0 διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 

Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που  ἐεμµπειρίαπαρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες 

παρέχονται απὀ πλήρως καταρτισµένα σας υποστηρίζουν γιατην ἐνταξή σας στις Δράσεις 

στελέχη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις  (Επιχορηγήσεων ἃ Δανείων) του «Ταμείου 
προκλήσεις, να αδράξουµε τις ευκαιρίες, να  Ανάκαµψης ἃ Ανθεκτικότητας» του Εθνικού Σχεδίου 

πετύχουμε τους στόχους Και να οδηγήσουµε  Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0. 

στην ανάπτυξη. 

   
Οι άνθρωποι της Β6 έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η 

ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σηµείο αναφοράς για καθένα απὀ 

εµάς. Μια ομάδα που λειτουργεί µε κοινές αξίες και εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών µας 

δεν αφορά µόνο τους ανθρώπους της Β60, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες µε το σύνολο των 

ανθρώπων που συνεργαζόµαστε. 

(ώ Καθοδήγηση για την ἑνταξή σας στις Δράσεις του «Ταμείου Ανάκαµψης και 

Ανθεκτικότητας» και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής χρηµατοδότησης. 

(ώ Σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 

(ύ Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης. 

(ώ Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, 

όπως αυτές ορίζονται στο πρὀγραμµα. 

(ώ Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες µη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε µαζί µας: 

[] 4) Τηλέφωνο επικοινωνίας 216 900 7576 

ΕππαΙΙ επικοινωνίας ἰη{ο(ῶαρο.α: 

ᾳΏο.α: 

0860 - ΩυδΙΠγ Βιδίπεςς Οοηςι/αηίς

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
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