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Ταμείο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

Συνολικοί Επενδυτικοί
πόροι

Συνολικοί Επενδυτικοί πόροι 31,2 δισ.
12,7 δισ.*

Επιδοτήσεις

18,4 δισ.

Πράσινη Μετάβαση
(37% των δανείων)

Πράσινη Μετάβαση

6,2 δισ.

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός
(20% των δανείων)

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

2,2 δισ

Εξωστρέφεια

Απασχόληση &
Κοινωνική Συνοχή

5,2 δισ.

Ιδιωτικές Επενδύσεις
& Μετασχηματισμός

4,9 δισ.

Ανάπτυξη οικονομιών
κλίμακας
Καινοτομία (R&D)

* Περιλαμβάνονται: Mezzanine FoF (0.4δισ.), Innovate Now FoF (0.1δισ.) και €0.5δισ. μέσω InvestEU funds
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4 ΠΥΛΩΝΕΣ

5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Δάνεια
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Το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στη χρηματοδότηση της επένδυσης (30-50%) προσδιορίζεται
βάσει συγκεκριμένων KPIs επί του Επιχειρηματικού Σχεδίου (ποσοστό Green-Digital δαπανών κ.α.)

min 30% max 50%
Δάνειο Τράπεζας
min 30% max 50%
Δάνειο ΤΑΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

min 20%
Equity

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Κοινών, Ομολογιακών ή/και Κοινοπρακτικών δανείων.
• Κοινοί όροι στα χαρακτηριστικά των δανείων ΤΑΑ και Τράπεζας, πλην της τιμολόγησης.
• Επιτόκιο δανείου ΤΑΑ > 0,35%, εφόσον πληρούνται κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων.
• Διάρκεια δανείου > 3 έως 15 έτη.
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ΤΑΑ
Αποκλειόμενες δραστηριότητες
Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές Αποκλειόμενες Δαπάνες

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

• Αμυντικές δραστηριότητες (χρήση,
ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και
τεχνολογιών που απαγορεύονται από το
ισχύον διεθνές δίκαιο).

• Πάγια (ενσώματα - άυλα)




Γήπεδα (μέχρι 30% των επιλέξιμων
δαπανών του ΕΣ)
Κτήρια αγορά / κατασκευή / χρήση
(αποσβέσεις / μισθώσεις)

• Καπνός (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση
και εμπόριο).



Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή / χρήση
(αποσβέσεις / μισθώσεις)



Οχήματα αγορά / χρήση
(αποσβέσεις / μισθώσεις)

• Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον
κανονισμό Horizon Europe.



Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση
(αποσβέσεις / συνδρομές)

• Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες
παραγωγής, κατασκευής, διανομής,
μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

• Λειτουργικά έξοδα


• Ανάπτυξη ακινήτων, (που δεν αποτελεί
μέρος ολοκληρωμένου επιχειρηματικού
σχεδίου συμβατό με τους στόχους του
ΤΑΑ).









Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το
επενδυτικό σχέδιο
Μετακινήσεις / εξοδολόγια
Υπηρεσίες τρίτων
Αναλώσιμα
Λοιπά λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια,
συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης,
ασφάλιση κλπ.)

• Κεφάλαιο Κίνησης (δαπάνες σχετικές
με το συναλλακτικό κύκλωμα της
επιχείρησης, ΦΠΑ)

• Δαπάνες Προώθησης και Επικοινωνίας
Έως το 30% του Ε.Σ
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ΤΑΑ
Βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Επενδυτικών Σχεδίων

Το ύψος της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με
την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος
του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Πράσινη
Ανάπτυξη

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

Καινοτομία

Ανάπτυξη
Οικονομιών
κλίμακας

Κριτήρια
Συνεισφοράς

Επενδύσεις που
συνεισφέρουν
στους
Πράσινους
στόχους
(green tagging)

Επενδύσεις που
συνεισφέρουν
στους
Ψηφιακούς
στόχους (digital
tagging)

Έρευνα &
ανάπτυξη με
κάλυψη
επιλεξιμότητας
ενός τουλάχιστον
δείκτη
καινοτομίας

Μέσω
συνεργασιών,
εξαγορών και
συγχωνεύσεων
με Ύπαρξη
υφιστάμενης ή
νέας συνεργασίας

• Μέσου όρου
υφιστάμενης
εξαγωγικής
δραστηριότητας
• Ελάχιστου
προϋπολογισμού
εξαγωγών του
επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό
Συνεισφοράς

20% | 40% | 50%

10% | 20% | 40%

10% | 20% | 40%

Υφιστάμενες Νέες

15% | 30% | 45%

Αντίστοιχη
ποσόστωση
δανείου
ΤΑΑ

30% | 40% | 50%

30% | 40% | 50%

30% | 40% | 50%

30%

40%

Εξωστρέφεια*

30% | 40% | 50%

* Τα Επενδυτικά Σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (min 5 κατοικίες)
είναι αυτοδίκαια επιλέξιμα στον πυλώνα Εξωστρέφεια.
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Διαδικασία έγκρισης

1

2

3

4

Υποβολή
επενδυτικού
σχεδίου στην
Τράπεζα

Αξιολόγηση
από τον
Ανεξάρτητο
Αξιολογητή

Υποβολή
έκθεσης
αξιολόγησης

Οριστική
έγκριση

Αξιολογεί το αίτημα
σύμφωνα με την
πιστωτική της
πολιτική, και
προωθεί το αίτημα
και την έγκριση
στον Ανεξάρτητο
Αξιολογητή

Ο Ανεξάρτητος
Αξιολογητής,
αξιολογεί:
• Επιλεξιμότητα
σχεδίου
• Συμβατότητα
σχεδίου με
στόχους ΤΑΑ
• Συμμόρφωση με
αρχή Do No
Signiﬁcant Harm
• Συμβατότητα με
πλαίσιο Κρατικών
Ενισχύσεων
• Ποσοστό ΤΑΑ στη
χρηματοδότηση

Ο Ανεξάρτητος
Αξιολογητής
συντάσσει έκθεση
αξιολόγησης η
οποία υποβάλλεται
στο τραπεζικό
ίδρυμα και στο ΤΑΑ

Η Τράπεζα
επιβεβαιώνει ή
αναθεωρεί την
αρχική της έγκριση,
επί τη βάσει της
Ανεξάρτητης
Αξιολόγησης
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Χαμηλό πραγματικό
κόστος δανεισμού

Ευρεία επιλεξιμότητα
δαπανών

Εκταμίευση σύμμετρη
με τις ανάγκες του
έργου και την πρόοδο
εργασιών

Μειωμένη γραφειοκρατία
Συνήθη δικαιολογητικά
χρηματοδότησης

Ταχύτητα στην
αξιολόγηση και ένταξη
στο πλαίσιο Διαχείριση
από την Τράπεζα

Συνδυασμός με άλλες
χρηματοδοτικές
ευκαιρίες
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H Ελλάδα με πόρους του ΤΑΑ υλοποιεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU στο πλαίσιο αυτού χορηγούνται δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

