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(i) Përfituesi është një Ndërmarrje e Vogël ose e Mesme (NVM) dhe Bisneset me Kapital të Mesëm
që synon të përdorë limitin e kredisë për të investuar në prodhimin, zhvillimin ose zbatimin e
produkteve, proceseve ose shërbimeve të reja ose të përmirësuara thelbësisht, ose (ii) ose
metodat e ofrimit, ose (iii) inovacioni organizativ ose procesi, duke përfshirë modelet e biznesit që
janë inovative (siç përcaktohet në paragrafët 15 (y) dhe 15 (bb) të 1.3 Përkufizimet e Komunikimit
nga Komisioni C (2014) 3282 të 21 maj 2014 në Kuadrin e Ndihmës Shtetërore për kërkimin dhe
zhvillimin dhe inovacionin) dhe kur ekziston rreziku i dështimit teknologjik, industrial ose i biznesit
siç dëshmohet nga një vlerësim i kryer nga një ekspert i jashtëm;
(ii) Përfituesi është një "ndërmarrje me rritje të shpejtë" i cili operon në një treg për më pak se 12 vjet
pas shitjes së saj të parë komerciale dhe me një rritje mesatare vjetore endogjene në punonjësit
ose qarkullimi më i madh se 20% a vit, gjatë një periudhe tre-vjeçare, dhe me dhjetë ose më
shumë punonjës në fillim të periudhës së vëzhgimit;
(iii) Përfituesi ka operuar në një treg për më pak se 7 vjet pas shitjes së tij të parë tregtare dhe Kostot
e R&I (Kërkim dhe Zhvillimi) përfaqësojnë të paktën 5% të kostove të tij të përgjithshme operative
në të paktën një nga tre vitet paraprake të kërkesës për financim, ose në rastin e një ndërmarrjeje
(dhe veçanërisht një fillimi) pa ndonjë histori financiare, sipas pasqyrave të tanishme financiare;
(iv) Përfituesi është një NVM dhe Bisneset me Kapital të Mesëm që do të ketë një potencial të
rëndësishëm inovacioni ose të jetë një "Ndërmarrje me R & I intensiv ", duke përmbushur të paktën
një nga kushtet e mëposhtme:
a. Shpenzimet vjetore të R&I të Përfituesi janë të barabarta ose tejkalojnë 20% të shumës së
transaksionit përfundimtar të marrësit sipas deklaratave financiare më të fundit të Përfituesi,
nën kushtin që plani i biznesit të Përfituesit Final tregon një rritje të shpenzimeve të tij për R&I
të paktën të barabartë me Finalen Shuma e transaksionit të marrësit;
b. Marrësi Fundor (Kredimarrësi) merr përsipër të shpenzojë një shumë të paktën të barabartë
me 80% të shumës së transaksionit përfundimtar të marrësit për aktivitetet e R&I, siç tregohet
në planin e saj të biznesit dhe pjesën tjetër të kostove të nevojshme për të mundësuar
aktivitete të tilla;
c. Marrësi Fundor është dhënë zyrtarisht me grante, kredi ose garanci nga skemat evropiane të
mbështetjes R&I (p.sh. Horizon 2020 ose FP7) ose përmes instrumenteve të tyre të financimit
(p.sh. Iniciativat e Teknologjisë së Përbashkët ose "Eurostars") ose skemat rajonale,
kombëtare të kërkimit ose mbështetjes së inovacionit mbi tridhjetë e gjashtë (36) muaj, nën
kushtin që Transaksioni Përfundimtar i Marrësit (limiti i kredisë) nuk po mbulon të njëjtën
shpenzim;
d. Marrësi Fundor është dhënë gjatë njëzet e katër (24) muajve të fundit një çmim R&D ose
prizemim të Inovacionit të siguruar nga një institucion i BE-së ose një organ i BE-së;
e. Marrësi Fundor ka regjistruar të paktën një të drejtë teknologjike (të tilla si patenta, modeli i
shërbimeve, e drejta e projektimit, topografia e produkteve gjysmëpërçuese, certifikata
mbrojtëse plotësuese për produkte medicinale ose produkte të tjera për të cilat mund të
merren certifikata të tilla mbrojtëse plotësuese, çertifikatë e mbarështuesve të bimëve ose
softuer e drejta e autorit) në njëzet e katër (24) muajt e fundit, dhe qëllimi i transaksionit
përfundimtar të marrësit është të mundësojë, direkt ose indirekt, përdorimin e kësaj teknologjie
të drejtë;
f. Marrësi Final është një NVM në fazën e hershme dhe ka marrë një investim gjatë njëzet e
katër (24) muajve të fundit nga një investitor kapitali sipërmarrës ose nga një engjëll biznesi
duke qenë anëtar i një rrjeti të engjëjve të biznesit; ose një investitor i tillë i kapitalit të
ndërmarrjes ose një engjëll i biznesit është një aksionar i Marrësit Final në kohën e aplikimit
të Përfituesit Fundor për Transaksionin Përfundimtar Të Marrësit;
g. Marrësi Përfundimtar kërkon një investim të financimit të rrezikut, i cili, bazuar në një plan
biznesi të përgatitur me qëllim të hyrjes së një produkti të ri ose tregu gjeografik, është më i
lartë se 50% e qarkullimit të tij mesatar vjetor në 5 vitet e mëparshme;
h. Kostot R&I të Marrësit të Fundor përfaqësojnë të paktën 10% të kostove totale të tij të operimit
në të paktën një nga tre vitet paraprake të kërkesës së Marrësit Fundor për Transaksionin
Përfundimtar Të Marrësit, ose në rastin e një ndërmarrje pa ndonjë histori financiare, sipas
aktualitetit të saj pasqyrat financiare;
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Marrësi Fundor është NVM dhe kostot e tij R&I përfaqësojnë:
A. ose, të paktën 15% të kostove të saj operative të paktën në një nga tre vitet para aplikimit
të Përfituesit Përfundimtar për Transaksionin Përfundimtar Të Marrësit;
B. ose, të paktën 10% në vit të totalit të kostove të tij të operimit në tre vitet paraprake të
kërkesës së Përfituesit Përfundimtar për transaksionin përfundimtar të marrësit;
Marrësi Fundor ka pësuar shpenzime të R&I të kualifikuara në 36 muajt e fundit nga organe
ose institucione kompetente kombëtare ose rajonale si pjesë e masave të përgjithshme të
mbështetjes të aprovuar nga Komisioni Evropian dhe të dizajnuara për të stimuluar kompanitë
për të investuar në R&I, me kusht që i) një organ apo institucion i tillë është i pavarur nga
Ndërmjetësi dhe Marrësi Përfundimtar dhe ii) Transaksioni Përfundimtar i Përfituesit mbulon
shpenzime shtesë siç tregohet në planin e biznesit të Përfituesit Final dhe
Transaksioni Përfundimtar i Marrësit nuk po mbulon të njëjtat kosto të pranueshme të
mbështetura tashmë nga masat e lartpërmendura; ose
Marrësi Përfundimtar është përcaktuar në 36 muajt e fundit si një kompani inovative nga një
BE ose institucion apo institucion kombëtar ose rajonal, me kusht që në secilin rast
(A) përcaktimi bazohet në kriteret në dispozicion të publikut, kur kritere të tilla:
 nuk do të kufizohet ose favorizon ndryshe ndonjë industri ose sektor të veçantë,
dhe
 do të pasqyrojë të paktën një nga Kriteret e Kualifikimit të Inovacionit përveç
Kritereve të Kualifikimit të Inovacionit të përmendura në pikën (iv) (d), ose do të
pasqyrojë përmbajtjen e të paktën një prej këtyre kritereve, por nuk do të jetë më
i rreptë; dhe
(B) organi ose institucioni është i pavarur nga Ndërmjetësi dhe Marrësi Përfundimtar; dhe
(C) Transaksioni Përfundimtar i Marrësit mbulon shpenzime shtesë, siç tregohet në planin
e biznesit të Përfituesit Final.
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1. Aktivitetet e paligjshme ekonomike
Do prodhim, tregti ose veprimtari tjetër, e cila është e paligjshme sipas ligjeve ose rregulloreve të
juridiksionit të shtëpisë për një prodhim, tregti ose veprimtari e tillë ("Aktiviteti Ekonomik i
Paligjshëm").
Klonimi njerëzor për qëllime riprodhimi konsiderohet një Aktivitet Ekonomik i Paligjshëm.
2. Duhani dhe pijet alkoolike të distiluara
Prodhimi dhe tregtia e duhanit dhe pijeve alkoolike të distiluar dhe produkteve të përafërta.
3. Prodhimi dhe tregtia e armëve dhe municioneve
Financimi i prodhimit dhe tregtisë së armëve dhe municioneve të çdo lloji. Ky kufizim nuk vlen në
atë masë që këto aktivitete janë pjesë ose aksesorë për politikat e qarta të Bashkimit Evropian.
4. Kazino
Kazinot dhe ndërmarrjet ekuivalente.
5. Kufizimet e sektorit të IT
Hulumtim, zhvillim ose aplikime teknike në lidhje me programet ose zgjidhjet e të dhënave
elektronike, të cilat:
(i) synoni posaçërisht:
a) mbështetje e çdo aktiviteti të përfshirë në sektorët e kufizuar të përmendur në pikat 1.
deri 4. (gjithëpërfshirëse) më lart;
b) lojërat e fatit në internet dhe kazinotë në internet; ose
c) pornografia,
ose të cilat:
(ii) kanë për qëllim të mundësojnë në mënyrë të paligjshme:
a) të hyjë në rrjetet elektronike të të dhënave; ose
b) shkarkoni të dhëna elektronike.
6. Kufizimet e sektorit të shkencave të jetës
Kur ofroni mbështetje për financimin e hulumtimit, zhvillimit ose aplikacioneve teknike në lidhje me
të
(i) klonimi njerëzor për hulumtime ose qëllime terapeutike; dhe
(ii) Organizmat e modifikuar gjenetikisht ("OMGJ"),
EIF do të kërkojë nga Ndërmjetësi siguri specifike të duhur mbi kontrollin e çështjeve ligjore,
rregullatore dhe etike të lidhura me klonimin e tillë njerëzor për qëllime kërkimore ose terapeutike
dhe / ose OMGJ.

