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HDB σύντομη 
περιγραφή

Η Εντολή που 

λάβαμε από το 

βασικό μας μέτοχο, 

το ελληνικό 

κράτος, είναι να 

διευρύνουμε  τον 

αριθμό των 

επιχειρήσεων που 

είναι αξιόχρεες.
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Όραμα & Αποστολή

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αποτελέσουμε ΤΟΝ θεσμό αναφοράς για τη χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα που καλύπτει τις 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στηρίζουμε όσους τολμούν, καινοτομούν και επιχειρούν!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης 

με την κάλυψη των κενών της αγοράς, τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και 

την συμβολή στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη



4

Καλύπτουμε το χρηματοδοτικό κενό της αγοράς

• Εκτίμηση Χρηματοδοτικού κενού των 

ΜμΕ ≈€17-21 δις

• από τα οποία ≈€3.5-5 δις, μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από HDB

Source: Oliver Wyman study - June 2020

Αποτύπωμα στην αγορά:

Η συμβολή της HDB ήταν μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη:

• Χρηματοδότησε > από €8 δις. 

• Βοήθησε στη δημιουργία 15.600 

νέων θέσεων εργασίας.

> 8δις
(≈40%)

8-10 δις
Ιδιωτικός 

Τομέας€17-21 δις

Συνολική 

Χρηματοοικονομική 

Ζήτηση

3,5-5 δις

λειτουργώντας ως «πυλώνας εμπιστοσύνης» προσφέροντας

σιγουριά - ασφάλεια - διαφάνεια
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Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουμε 

Συγχρηματοδοτήσεις Εγγυήσεις Επιχορηγήσεις 

• Senior Loans

• Mezzanine Loans *

• Capped Portfolio 

Guarantees

• Uncapped 

Guarantees

• Interest Rate 

Subsidies

• Grants

• Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με διαφάνεια και ταχύτητα χρηματοδοτικά εργαλεία με διάφορες

πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, περιφερειακά κονδύλια, ή ακόμα και σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια και

συμβάλλουμε στην άμβλυνση του εγγενούς διαρθρωτικού προβλήματος των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι το περιορισμένο

μετοχικό κεφάλαιο και οι ιδιαίτερα αυξημένες πλέον δανειακές υποχρεώσεις.
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Η τράπεζα σε αριθμούς (Μάρτιος 2020 – Σεπτέμβριος 2021)

+1.689%
Αριθμός εγκεκριμένων 

δανείων

+2.489%
Αξία εγκεκριμένων 

δανείων

# 35 K

εγκεκριμένα δάνεια

Αριθμός 

θέσεων 

εργασίας

Αριθμός 

εγκεκριμένων 

δανείων

€ 8,1 Δις

εγκεκριμένα δάνεια

€ 7,9 Δις

εκταμιευμένα δάνεια

# 15.600 

νέες θέσεις εργασίας

Αξία 

εκταμιευμένων 

δανείων

Αξία 

εγκεκριμένων 

δανείων
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Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

• ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ < 3 μήνες

• 34.000 ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ κατά τη 

διάρκεια του COVID-19 ποσού 

ύψους €8,5 δις

• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 

συνεισφέρουν στο παραγωγικό 

μοντέλο της Οικονομίας

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων θέσεων εργασίας

• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ του αξιόχρεου των 

επιχειρήσεων

• 93% δανείων σε ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

• ΑΜΕΣΗ & ΕΜΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

237.000 θέσεων εργασίας

• ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ με έναν 

πολλαπλασιαστή 2

• Πιστωτική επέκταση έπειτα από 11 

χρόνια

• ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ κατά 

τη διάρκεια κρίσεων για ΜμΕ

• ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ για μελλοντικές 

ανάγκες χρηματοδότησης
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Χρηματοδοτικά Εργαλεία 2021

3. Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας

Δάνεια: 18 εκ. ευρώ

2. ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επενδυτικά Δάνεια

Δάνεια: 380 εκ. ευρώ

5. Ταμείο Εγγύησης Οπτικοακουστικών Μέσων

Δάνεια: 62,5 εκ. ευρώ

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19 Γ’ Κύκλος

Δάνεια: 414 εκ. ευρώ

Δάνεια: 942 εκ. ευρώ

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Δάνεια: 67,5 εκ. ευρώ
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

COVID-19 Γ’ Κύκλος

• Εγγύηση σε Δάνεια, με ανώτατο ύψος καταπτώσεων

• Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης για ενίσχυση ρευστότητας λόγω Covid-19

• Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

• Υφιστάμενες έως και 2019 με Κύκλο Εργασιών 2019: <= 200 χιλ. ευρώ

• Νεοσύστατες μετά το 2020

• Ποσό δανείου: έως 50 χιλ. ευρώ (2Χ Μισθολογικό Κόστος, 25% Κύκλου Εργασιών, 100% 

αναγκών ρευστότητας 18 μηνών)

• Διάρκεια: έως 5 έτη

• Ποσοστό Εγγύησης: 80%

• Όφελος: μείωση εξασφαλίσεων και κόστους δανείου

• Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 20% του δανείου

• Κρατικές Ενισχύσεις: Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων

• Χρόνος Εκταμίευσης Δανείου: 31-12-2021
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΙ

• Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

• Σκοπός: Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

• Δικαιούχοι: ΜΜΕ (υφιστάμενες και νεοσύστατες)

• Ποσό δανείου: 25 χιλ. ευρώ - 1,5 εκ. ευρώ

• Διάρκεια: 5 – 10 έτη, περίοδος χάριτος έως 36 μήνες

• Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 40% - 60%

• Όφελος: μείωση τελικού επιτοκίου δανείου κατά 40% λόγω άτοκης συμμετοχής του 

Ταμείου

• Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 120% του δανείου

• Κρατικές Ενισχύσεις: De-minimis

• Χρόνος Εκταμίευσης Δανείου: 31-10-2023



11

ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

• Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης για ενίσχυση ρευστότητας λόγω της επίδρασης του Covid-

19

• Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοσύστατες)

• Ποσό δανείου: 5 χιλ. ευρώ - 50 χιλ. ευρώ (2Χ Μισθολογικό Κόστος, 25% Κύκλου 

Εργασιών, 100% αναγκών ρευστότητας 18 μηνών)

• Διάρκεια: έως 5 έτη, περίοδος χάριτος έως 12 μήνες

• Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 40% - 60%

• Όφελος: μείωση τελικού επιτοκίου δανείου κατά 40% λόγω άτοκης συμμετοχής του 

Ταμείου

• Πρόσθετο όφελος: 100% επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη με προϋπόθεση τη 

διατήρηση θέσεων απασχόλησης

• Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 120% του δανείου

• Κρατικές Ενισχύσεις: De-minimis

• Χρόνος Εκταμίευσης Δανείου: 31-10-2023
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

• Εγγύηση σε Δάνεια, με ανώτατο ύψος καταπτώσεων

• Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης για υλοποίηση έργων/μελετών  δημοσίων συμβάσεων

• Δικαιούχοι: ΜΜΕ πoυ δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και μελετητικό κλάδο 

(ΚΑΔ 41, 42, 43, 71.1, 71.2, 72.1)

• Ποσό δανείου: έως 200 χιλ. ευρώ (2Χ Μισθολογικό Κόστος, 25% Κύκλου Εργασιών, 

100% αναγκών ρευστότητας 18 μηνών)

• Διάρκεια: έως 5 έτη

• Ποσοστό Εγγύησης: 80%

• Όφελος: μείωση εξασφαλίσεων και κόστους δανείου

• Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 40% του δανείου

• Κρατικές Ενισχύσεις: Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

• Εγγύηση σε Δάνεια, με ανώτατο ύψος καταπτώσεων

• Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης ή Επενδυτικού Σκοπού

• Δικαιούχοι: ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή και σε συνοδευτικές 

δραστηριότητες κινηματογραφικού υλικού (ΚΑΔ 59.11, (ΚΑΔ 59.12) και στη παραγωγή 

πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

• Ποσό δανείου: 25 χιλ. ευρώ - 900 χιλ. ευρώ

• Διάρκεια: Κεφάλαια Κίνησης 1 - 5 έτη, Επενδυτικά: 1 – 10 έτη

• Ποσοστό Εγγύησης: 80%

• Όφελος: μείωση εξασφαλίσεων και κόστους δανείου

• Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 50% του δανείου για ποσά δανείων > 50 χιλ. ευρώ.

• Κρατικές Ενισχύσεις: De-minimis

• Χρόνος Εκταμίευσης Δανείου: 31-12-2025



HDB Διεύθυνση 
Καινοτομίας
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Αποστολή της Διεύθυνσης Καινοτομίας 

Αποστολή της διεύθυνσης καινοτομίας είναι να δημιουργεί καινοτόμες δράσεις για την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, 

• με ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα σε συνδυασμό με 

• Υποστηρικτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την παροχή επιπρόσθετης αξίας . 

Στάδιο 

Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

Στάδιο 
Ανάπτυξης 

Κύκλου      
Εργασιών

Στάδιο 
Πρώτων 
Εσόδων

Στάδιο 
Σποράς
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Εργαλεία στήριξης από τη Διεύθυνση Καινοτομίας

• Απόκτηση γνώσης

• Διαχείριση γνώσης

• Διασύνδεση μεταξύ αυτών που παράγουν 

καινοτομία και αυτών που τη χρησιμοποιούν

Διεύθυνση 

Καινοτομίας

Χρηματοδοτική υποστήριξη Μη χρηματοδοτική υποστήριξη

• Έρευνας και ανάπτυξης

• Προσωπικού

• Δημιουργίας 

πρωτότυπου

• Δημιουργίας εταιρικής 

μορφής

• Βελτίωσης ποιοτικών 

δεικτών

• Δημιουργίας 

επιχειρηματικού σχεδίου

• Αναζήτησης πρώτου 

πελάτη

• Ετοιμότητας λήψης 

επένδυσης

• Επέκτασης σε ξένες αγορές

• Marketing/branding

• Αναζήτησης ανθρώπινου 

κεφαλαίου 

• Networking/clustering

• Δημιουργίας προτύπων 

• Προστασίας πατέντας και 

πνευματικής περιουσίας 

• Φορολογικού σχεδιασμού 

Για την κάλυψη εξόδων: 

Για την υποστήριξη: 

εισάγουμε καινοτόμες μεθόδους για την 

πιστοληπτική αξιολόγηση που θα 

βασίζονται στις προοπτικές της 

επενδυτικής πρότασης και όχι μόνο στα 

στοιχεία του παρελθόντος 

• Εγγυήσεις 

• Υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία 

(e.g. grant-to-debt, debt-to-grant, 

grant-to-equity,)
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Έμφαση στην Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

Μη 

χρηματοδοτική 

υποστήριξη

Incubators 

Accelerators 

Prototyping

Living labs 

Co-working 

spaces 

Δομές 

Υποστήριξης

Business 

Development

Επιχειρηματική 

Yποστήριξη

Κοινωνικό 

Κεφάλαιο

Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο 

Enablers 

Ανταλλαγή 

γνώσεων 

Αρχές ESG

Παγκόσμιος ανταγωνισμός 

Πρότυπα

Προμήθειες

Πρώτοι πελάτες 

Πιστοποιήσεις

Accreditations

Εκθέσεις 

Υπηρεσίες Pro Bono

Mentoring

Φορολογικά / Νομικά 

Συμβουλευτική 

Audit

Επιχειρηματικές συστάδες 

(Clusters)  

Συνεργατική έρευνα 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με μεγάλες εταιρίες

Μεθοδολογίες βιώσιμης ανάπτυξης 

Καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο

Κέντρα Ερευνών

Κέντρα τεχνολογίας  

Πλατφόρμας Καινοτομίας 

Διεθνή οικοσυστήματα

Διαγωνισμοί ανοικτής 

καινοτομίας

Bootcamps

Hackathons

Δίκτυα επιχειρηματικών 

αγγέλων 

Ταλέντα 

Δεξιότητες 

Επιλογή ομάδας 

Διασπορά

Ελληνική επιστημονική κοινότητα στο 

εξωτερικό

Δίκτυο ειδικών ανά κλάδο 

Ανάπτυξη 

Εργασιών



InnoAgora
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InnoAgora

Επιχειρήσεις

Επενδυτές Υποστηρικτικοί 
μηχανισμοί

Επιχειρήσεις όπως start-ups, SMEs ή Mid-

caps οι οποίες αναζητούν νέους 

συνεργάτες και ιδιαίτερα επενδυτές. 

Επενδυτές όπως VC funds, Business

Angels και μεγάλες εταιρείες που 

αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες με 

συγκεκριμένα κριτήρια.

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για SMEs, όπως 

incubators και accelerators, που μπορούν να 

βοηθήσουν εταιρείες, να συμπεριληφθούν στις 

παρουσιάσεις έργων τους και να τις προτείνουν. 

H InnoAgora αποτελεί μια διαδικτυακή κοινότητα

matchmaking, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις

διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων να έρθουν σε

επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες

και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα

εξωστρέφειας: επιχειρήσεις, επενδυτές και

υποστηρικτικούς μηχανισμούς.

Η InnoAgora φιλοξενείται στην πλατφόρμα

EuroQuity της Bpifrance. Η EuroQuity δίνει την

δυνατότητα στις επιχειρήσεις κ τους φορείς να

δημιουργήσουν online profile ώστε να μπορούν να

προβάλλουν τα μοναδικά ανταγωνιστικά

στοιχεία τους που αφορούν πιθανούς επενδυτές

και συνεργάτες.
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Χαρακτηριστικά & Ανάπτυξη της InnoAgora

Έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με 

ελληνικούς συλλογικούς φορείς όπως ο 

ΣΕΒ, ΣΒΕ, Elevate Greece και ΕΒΕΑ για τη 

δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου 

Ελληνικών επιχειρήσεων που θα 

συμμετέχουν στην κοινότητα.

Το δίκτυο της EuroQuity περιλαμβάνει  περισσότερες 

από 17.000 εταιρίες και 2.600 επενδυτές με 

περισσότερες από 100 να έχουν Ελληνικό στοιχείο. 

Αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τα μέλη της 

InnoAgora να δημιουργήσουν συνέργειες με 

πολλαπλούς παίχτες του οικοσυστήματος. 

Μέσω της InnoAgora διοργανώνονται webinars, 

matchmaking και e-pitching events για τα μέλη. 

Επιπλέον παρέχονται premium πληροφορίες και

προνόμια.

Σε διάστημα 4 μηνών η 

InnoAgora μετρά ήδη πάνω από 

90 μέλη.

Tα μέλη της InnoAgora έχουν την 

δυνατότητα  να συμμετέχουν σε διεθνή 

matchmaking events και προγράμματα 

επιχειρηματικής επιτάχυνσης που 

προσφέρουν οι υπόλοιπες κοινότητες του 

EuroQuity.
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Ποιο είναι το όφελος για τα μέλη της EuroQuity

Επιχειρήσεις Επενδυτές Υποστηρικτικοί μηχανισμοί

• Εύρεση πιθανών συν-επενδυτών

• Συνεργασία για follow-on

επενδύσεις

• Εύρεση ελκυστικών επιχειρήσεων 

για επένδυση

• Ανταλλαγή γνώσεων και χρήσιμων 

πρακτικών 

• Συμμετοχή σε δωρεάν webinars και 

εκπαιδευτικά προγράμματα

• Εύρεση πιθανών επενδυτών και 

εμπορικών συνεργατών από όλη την 

Ευρώπη

• Ενημέρωση με αποκλειστικά νέα και 

ευκαιρίες από την HBD και άλλους 

διαχειριστές κοινοτήτων

• Ένταξη στο δίκτυο περισσότερων 

από 17.000 επιχειρήσεων και 2.600 

επενδυτών

• Συμμετοχή σε webinars και e-

pitching/matchmaking εκδηλώσεις

• Δυνατότητα πρόσβασης στην 

πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που 

συνδέονται με τον μηχανισμό

• Δημιουργία label/certification που 

θα αποτελεί «σφραγίδα» 

πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις

• Ανταλλαγή γνώσεων και χρήσιμων 

πρακτικών 

• Συμμετοχή σε δωρεάν webinars και 

εκπαιδευτικά προγράμματα
• * ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ       

• ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 



InnoAgora 
Πρόγραμμα 

Εκδηλώσεων
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων InnoAgora 2022 - προσωρινό

InnoAgora Talks

InnoAgora Onboarding

InnoAgora Investing Day

InnoAgora Matchmaking Day

Fundraising & 

Pitching Tips
HBio event

Patents

Date 

Science

Matchmaking

Marketing 

Strategy

Trademark protection

ESG

E-Pitching

Niche marketing techniques 

(ex. Growth hacking, guerilla)

Onboarding Onboarding

European support 

programs -

Eureka

Αύγουστος

Matchmaking

Financial products
Pitching 

Webinar

E-Pitching

Business Negotiation 

Tactics

Design thinking/customer 

service

Lean 

methodologies

Onboarding Onboarding

Financial products

Elevate Greece 

presentation –

financial products

Σεπτέμβριος Οκτώβριος ΔεκέμβριοςΝόεμβριος

Ιανουάριος ΑπρίλιοςΜάρτιος ΙούνιοςΦεβρουάριος Μάιος

Ιούλιος

E-pitching
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Πρώτο τρίμηνο 2022

InnoAgora Talks –

Fundraising and 

pitching tips

15/02 @15.30

InnoAgora Talks, in 

collaboration with Hbio

20/01 @15.30

InnoAgora Talks –

Patents Webinar

24/03 @15.30

InnoAgora Talks –

Data Science 

Webinar

08/03 @15.30

InnoAgora Onboarding –

3rd Onboarding Webinar

03/02 @15.30

InnoAgora Talks, in collaboration 

with Elevate Gr –

Financial Products

27/01 @16.00

Ιανουάριος ΜάρτιοςΦεβρουάριος

InnoAgora Investing Day –

1st e-pitching

24/02 @11.00



Innovation Loan
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Δάνειο για στήριξη Καινοτομίας

Σκοπός Δανείου 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας καινοτόμων 

επιχειρήσεων με στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης 

καινοτόμων προτάσεων προϊόντων ή διαδικασιών και 

υπηρεσιών

Επιλέξιμες εταιρείες 

• Start -ups

• Small- Medium-sized enterprises (SME’ s)

• Καινοτόμες επιχειρήσεις

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Κυρίως “InnovFin” κριτήρια ή εταιρείες του «Elevate Greece» ή εταιρείες 

που στο παρελθόν είχαν παρουσιάσει και έλαβαν ενίσχυση για 

προγράμματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας. Κυρίως εταιρείες με 

επιχειρηματικό σχέδιο που επενδύει σε καινοτομία  

Κρατική ενίσχυση =De Minimis

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Εγγυημένο Δάνειο με 

επιχορήγηση κεφαλαίου

Μέρος του κεφαλαίου μετατρέπεται σε επιχορήγηση  η οποία 

απομειώνει μερικώς το υπόλοιπο κεφάλαιο προς αποπληρωμή

Απομείωση

κεφαλαίου 

Διάρκεια δανείου 

Περίοδος χάριτος 

Συνθήκες επίτευξης  

Ύψος χαρτοφυλακίου: €120m

Maximum ποσό δανεισμού: €400 Χιλ

Σκοπός: επενδυτικό πλάνο (πάγια και κεφάλαιο κίνησης) 

• Με παραστατικά 

• Επιλέξιμη δαπάνη  ΦΠΑ 

Ύψος εγγύησης : 80%

CAP χαρτοφυλακίου: 40%

Ποσοστό επιχορήγησης κεφαλαίου :

15%+5% =20% με συνθήκες επίτευξης 

Κριτήρια 

καινοτομίας 
Κριτήρια 

ESG
&

Διάρκεια δανείου: 

Επενδυτικό πλάνο έως 10 έτη 

Περίοδος χάριτος :

maximum 3 έτη
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Επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων Καινοτομίας & ESG

A. Κριτήρια καινοτομίας 

15% επιχορήγηση κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου χάριτος ανάλογα με την τήρηση των συνθηκών τουλάχιστον ενός των παρακάτω 2 

βασικών Κριτηρίων όπως αυτά ελεγχθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα :

Σημειώσεις:

1. Αν δεν πληρείται ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων η επιχορήγηση χάνεται

2. Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου η επιχορήγηση χάνεται. 

3. Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής.

Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία 

αποτελούν: τουλάχιστον 20 % των συνολικών 

λειτουργικών δαπανών,  στο σύνολο της 3ετίας , 

(μετά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης)

Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και 

3 έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής 

σύμβασης, οι  συνολικές  δαπάνες των προηγουμένων 

ετών της Επιχειρήσεως στο σύνολο της 3ετίας , σε 

έρευνα και καινοτομία είναι ίσες ή υπερβαίνουν το  20 % 

του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον 

πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Κριτήρια 

καινοτομίας 

ή
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Επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων Καινοτομίας & ESG

ESG κριτήρια 

1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας  Ή 

2. Αύξηση ποσοστού χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

σχέση με τη χρήση πηγών  συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας

Environmental Social

1. Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού 

γυναικών που συμμετέχουν  

σε θέσεις ευθύνης Ή

2. Αύξηση αριθμού εργαζομένων Ή

3. Αύξηση ποσού δαπανών για 

εκπαίδευση προσωπικού 

Governance

1. Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής 

διακυβέρνησης και πολιτικής 

ασφάλειας δεδομένων ή/και 

προσωπικών δεδομένων              Ή 

2. Ύπαρξη πολιτικής και 

μεθοδολογίας μέτρησης 

ικανοποίησης Πελατών

Ελάχιστο 3 κριτήρια από 

τουλάχιστον

2 από τα 3 groups 

B. Κριτήρια ESG  

Επιπλέον 5% επιχορήγησης κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου χάριτος ανάλογα με την ταυτόχρονη επίτευξη τουλάχιστον 3 κριτηρίων από 

τουλάχιστον 2 από τα 3 group ESG κριτηρίων όπως αυτά ελεγχθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιώντας και εξωτερικούς 

ελεγκτές ή και αυτοπιστοποίηση
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Budget

Μέγιστο Ύψος 
Χαρτοφυλακίου: 
€120.000.000

Συνολικό Budget
Δανείου: 
€62.4m

State AID =De Minimis Impact

Ύψος 

εγγύησης 

80%

Ποσοστό 

επιχορήγησης 

κεφαλαίου

20%



Ευχαριστούμε 

πολύ!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

innovation@hdb.gr


