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Η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα υιοθετεί έμπρακτα μια 

σύγχρονη και ψηφιακή 

παρουσία για τη στήριξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.



Χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων 

Διεθνείς ψηφιακές 

πλατφόρμες 

διασύνδεσης & εύρεσης 

επενδυτικών κεφαλαίων

Αυτοματοποιημένη 

επαναξιολόγηση ΜμΕ

με κριτήρια 

Innovation & ESG



Η τράπεζα σε αριθμούς 
(Μάρτιος 2020 – Σεπτέμβριος 2021)

# 37.520

εγκεκριμένα δάνεια

Αριθμός 

θέσεων 

εργασίας

Αριθμός 

εγκεκριμέν

ων δανείων

€ 8,3 δις

εγκεκριμένα δάνεια

€ 8,2 δις

εκταμιευμένα δάνεια

# 15.600

νέες θέσεις εργασίας

Αξία 

εκταμιευμένων 

δανείων

Αξία 

εγκεκριμένων 

δανείων



Innovation 
Loan



Δάνειο για τη στήριξη 
Καινοτομίας

Σκοπός Δανείου

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας καινοτόμων επιχειρήσεων με

στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων προϊόντων ή

διαδικασιών και υπηρεσιών - Καλύπτει επενδυτικό πλάνο & Κεφάλαιο Κίνησης

Επιλέξιμες εταιρείες

• Start–ups/Small- Medium-sized Enterprises (SMEs)

• Καινοτόμες επιχειρήσεις

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Εγγυημένο Δάνειο με επιχορήγηση κεφαλαίου

Ύψος χαρτοφυλακίου: €140Μ 

ποσό δανεισμού: max €400Κ – min €25K

Ποσοστό επιχορήγησης κεφαλαίου :

15%+5% =20% με συνθήκες επίτευξης 

Κριτήρια 

καινοτομίας 

Κριτήρια 

ESG
&

Ύψος εγγύησης δανείου: 80%
Ύψος Καλυμμάτων από δανειολήπτες: : έως 20% του δανείου 

Διάρκεια :10 έτη με περίοδο χάριτος 



ESG Innovation 
Challenge



• HDB σε συνεργασία με το 

Elevate Greece 

διοργάνωσαν διαγωνισμό 

καινοτομίας. 

• Οι προτάσεις έπρεπε να 

ενσωματώνουν κριτήρια 

ESG & καινοτομίας.

O Διαγωνισμός

• Οι νικήτριες εταιρίες παρέδωσαν 

digital πλατφόρμες για την 

αυτόματη αξιολόγηση ΜμΕ.

• Απαραίτητο χαρακτηριστικό των 

πλατφορμών είναι η χρήση AI 

για το data input.

Τα παραδοτέα

• Διεύρυνση bankability

• Δημιουργία εναλλακτικής 

πιστοληπτικής & επενδυτικής 

αξιολόγησης 

• Αξιολόγηση  καινοτόμου

επιχειρηματικότητας

Στόχοι του διαγωνισμού

Δόθηκε  η δυνατότητα 

χρηματοδότησης PoC

(Proof of Concept)

20.000€/ θεματική 

ενότητα.

Η επιβράβευση

ESG Innovation Challenge



InnoAgora



Η InnoAgora
H InnoAgora αποτελεί μια διαδικτυακή και σύγχρονη πλατφόρμα διασύνδεσης, 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. Φιλοξενείται στην πλατφόρμα

της EuroQuity, της Bpifrance. Το universe του EuroQuity περιλαμβάνει περισσότερες

από 17.700 επιχειρήσεις και 2.600 επενδυτές.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

όπως start-ups, SMEs

ή Mid-caps οι οποίες 

αναζητούν νέους 

συνεργάτες και 

ιδιαίτερα επενδυτές 

όπως VC funds, 

Business Angels και 

μεγάλες εταιρείες 

που αναζητούν 

επενδυτικές

ευκαιρίες

όπως incubators και 

accelerators, 

τράπεζες, και φορείς

που μπορούν να 

βοηθήσουν εταιρείες

Επενδυτές
Υποστηρικτικοί 

μηχανισμοίΕπιχειρήσεις



Ευχαριστούμε!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

innovation@hdb.gr


