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Η πορεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από το 2003 μέχρι σήμερα …

▪ Ίδρυση «Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» (ΤΕΜΠΜΕ)

▪ Πρώτος Ελληνικός φορέας 
παροχής εγγυήσεων σε 
πιστώσεις ΜΜΕ προς 
χρηματοδοτικά ιδρύματα

2003 20202011 2019 2021

▪ Ίδρυση «Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης» (ΕΤΕΑΝ) ως 
καθολικός διάδοχος του 
ΤΕΜΠΜΕ

▪ Ανάληψη διαχείρισης εθνικών
και κοινοτικών πόρων

Μετονομασία σε Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και 
περαιτέρω διεύρυνση του 
πλαισίου λειτουργίας της

Ανάληψη θεσμικής 
δυνατότητας υποστήριξης 
ελληνικών επιχειρήσεων 
όλων των μεγεθών

▪ Χρηματοδοτικό ίδρυμα με 
δημόσια αποστολή την 
υποστήριξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων σε πηγές 
χρηματοδότησης

▪ Διαχειρίζεται ίδιους, εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία

▪ Βασικός στόχος της η 
προώθηση της βιώσιμης και 
ολιστικής ανάπτυξης της 
Ελληνικής οικονομίας
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…έχοντας ως πυξίδα ένα σαφώς καθορισμένο Όραμα και 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

Η Εντολή που λάβαμε από τον μέτοχο μας, το Ελληνικό Κράτος, είναι να διευρύνουμε 
τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι αξιόχρεες.
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…έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας…

€ 2,2 δισ.
Μόχλευση δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
(Απρ. –Δεκ. 2021) 

~€ 6,1 δισ.
Μόχλευση δανείων ΤΕΕ COVID 

(Μάιος – Δεκ. 2021) 

> 60% 
του συνολικού κύκλου εργασιών της 
χώρας για το 2019 η δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων που ενίσχυσε η ΕΑΤ

~40%
των ετήσιων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 
(2020)

39,2 χιλ. δάνεια

αξίας > € 8,4 δισ.
Απρίλιος 2022

Αξιόπιστος φορέας ενίσχυσης της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων
✓

Χορήγηση εντός του 2020 και 2021 διπλάσιου αριθμού δανείων 
από τη δεκαετία 2010-2019 και εξαπλάσιου αριθμού δανείων 
από τη πενταετία 2015-2019   

✓

Σχεδιασμός πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), η BPI France και η 

συμμετοχή στο EquiFund

✓

€ 6,2 δισ.
Πρόσθετη συνεισφορά στο ΑΕΠ της 
χώρας για το 2020 (leverage ratio 2)

> 237 χιλ.
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό

> 18.600
Δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας από Μάρτιο 2020 έως 
Ιανουάριο 2022

Source: Wifor study - July 2021

Πιστωτική επέκταση μετά από 11 έτη✓
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Καλύπτωντας ένα σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού κενού της αγοράς

Source: Oliver Wyman study - June 2020

> 8δις
(≈40%)

8-10 δις
Ιδιωτικός 

Τομέας€17-21 δις

Συνολική 

Χρηματοοικονομική 

Ζήτηση

3,5-5 δις



ΜμΕ snapshot
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SME performance review (Greece) | European Commission

Θετικές εξελίξεις

• Οι ελληνικές ΜμΕ καινοτομούν: περίπου 4 στις 10 το καταφέρνουν 
(Ε.Ε.: 3/10)

• Η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται στην Ελλάδα, είναι 
πλέον πιο κοντά στoν μέσο όρο της ΕΕ. 

• Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ελκυστικό προορισμό άμεσων ξένων 
επενδύσεων για κλάδους που βασίζονται στην τεχνολογία.
Παράλληλα Η Ελλάδα αναπτύσσει μια δυναμική κουλτούρα start-up.

Προκλήσεις

• Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί βασική πρόκληση για τις 
ελληνικές ΜμΕ. Επιπλέον, το κόστος χρηματοδότησης και των 
εξασφαλίσεων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

• Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2020, η 
Ελλάδα υστερεί στη ψηφιοποίηση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. 

• Παρά την πρόοδο, ο διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία
παραμένουν σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις.
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SAFE (ECB)| Η οικονομική κατάσταση των ΜΜΕ στη ζώνη του ευρώ

Έρευνα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (SAFE) στη ζώνη του
ευρώ (Σεπτεμβρίος-Οκτωβρίος 2021). Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από τον Απρίλιο
έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Το δείγμα περιλάμβανε 10.493 επιχειρήσεις στη ζώνη
του ευρώ, εκ των οποίων οι 9.554 (91%) είχαν λιγότερους από 250 εργαζομένους.

• Οι περισσότερες ΜμE αναφέρουν αύξηση του τζίρου, τόσο σε ελληνικό όσο και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι αυξήσεις στο εργατικό και στα και λοιπά κόστη
(π.χ. υλικά και ενέργεια), οδήγησαν αρκετές επιχειρήσεις στο να καταγράψουν
επιδείνωση των κερδών.

• Οι Ελληνικές ΜμΕ σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές, απειλούνται από την δυσκολία
πρόσβασης στην χρηματοδότηση και σε λιγότερο βαθμό από την έλλειψη ικανών
στελεχών. Ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης τους συνεχίζουν να αυξάνουν, η
διαθεσιμότητα κεφαλαίων παραμένει περιορισμένη.

• Σημαντική στήριξη για τις ΜμΕ της Ελλάδας αποτέλεσε, η βελτίωση στην πρόσβαση
στη δημόσια οικονομική στήριξη. Παράλληλα σταδιακή βελτίωση παρουσίασε και η
προθυμία των τραπεζών να δώσουν δάνεια.

• Σε ότι αφορά τις δυσκολίες στην λήψη τραπεζικού δανείου, ένα μεγάλο ποσοστό των
ελληνικών ΜμΕ δεν ξεκινά διαδικασίες έκδοσης δανείου καθώς θεωρεί δύσκολη την
λήψη του. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις ξεκινήσουν τις διαδικασίες, ένα μεγάλο
ποσοστό αιτήσεων απορρίπτεται ενώ ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων
απορρίπτει το δάνειο λόγω του υψηλού κόστους.

• Τέλος, σε ότι αφορά τις ελληνικές ΜμΕ που έκαναν αίτηση για δανεισμό,
παρατηρήθηκε αύξηση των επιτοκίων αλλά και του κόστους δανεισμού που δεν
σχετίζεται με επιτόκια. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες χώρες του
Ευρώ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, SAFE report, Νοέμβριος 2021

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, SAFE report, Νοέμβριος 2021



Χρηματοδοτικά Προϊόντα 
και Υπηρεσίες HDB



Συγχρηματοδοτήσε
ις Εγγυήσεις Επιχορηγήσεις 

• Senior Loans
• Mezzanine

Loans 

• Capped
• Uncapped

• Interest Rate
Subsidies

• Grants

Συγχρηματοδοτήσεις 

• Senior Loans
• Mezzanine Loans 

HDB

Χρηματοδοτική υποστήριξη Μη χρηματοδοτική υποστήριξη

Απόκτηση - Διαχείριση γνώσης

Διασύνδεση επιχειρήσεων –
επενδυτών - αγοραστών

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

χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τα περιφερειακά κονδύλια, ή ακόμα και σύμπραξη με

ιδιωτικά κεφάλαια και συμβάλλουμε στην άμβλυνση της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2021-2022

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

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Δάνεια: 67,5 εκ. ευρώ

7. Ταμείο Εγγύησης Καινοτομίας

Δάνεια: 140 εκ. ευρώ

8. Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικών 

Επιχειρήσεων

Δάνεια: 42 εκ. ευρώ

6. Top-up EquiFund

50 εκ. ευρώ



1. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19 Γ’ Κύκλος

Σκοπός Δανείου 

Κεφάλαια Κίνησης.

Επιλέξιμες εταιρείες 

• Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών 2019 <= 1 
εκ. ευρώ

• Νεοσύστατες μετά το 2020

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 414 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 220 εκ.

Κρατική ενίσχυση = Προσωρινό Πλαίσιο Covid-19

Χρηματοδοτικό εργαλείο: : Εγγύηση Δανείου. 
Χρόνος διάθεσης: έως 30-06-2022 Ποσό δανείου: έως 250 Χιλ €

Ύψος εγγύησης : 80%

CAP χαρτοφυλακίου: 60%

Διάρκεια δανείου: 1 έως 5 έτη

Εξασφαλίσεις δανείου: Εμπράγματες έως 

20% του δανείου.

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο λόγω της 

εγγύησης



2. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΙ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Σκοπός Δανείου 

Επενδυτικά Δάνεια

Επιλέξιμες εταιρείες 

ΜΜΕ, νέες και υφιστάμενες, εκτός του πρωτογενή τομέα

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 380 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 152 εκ.

Κρατική ενίσχυση = De minimis

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συγχρηματοδότηση κοινού 
Ταμείου δανείων με ΕΧΟ. 
Χρόνος διάθεσης: έως 31-10-2023

Ποσό δανείου: 25 – 1,5 εκ.€

Σχέση συν-επένδυσης : 40% - 60%

Διάρκεια δανείου: 5 έως 10 έτη

Περίοδος χάριτος : maximum 36 μήνες

Εξασφαλίσεις δανείου: Έως το 120% του 

δανείου

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο κατά 40% λόγω 

της συμμετοχή της Ε.Α.Τ.



3. ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σκοπός Δανείου 
Κεφάλαιο Κίνησης

Επιλέξιμες εταιρείες 

Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στη 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός του πρωτογενή 
τομέα

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 18 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 9 εκ.

Κρατική ενίσχυση = De minimis

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συγχρηματοδότηση κοινού 
Ταμείου δανείων με ΕΧΟ. 
Χρόνος διάθεσης: έως εξάντληση πόρων

Ποσό δανείου: 5 - 50 Χιλ €

Σχέση συν-επένδυσης : 40% - 60%

Διάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη

Περίοδος χάριτος : maximum 24 μήνες

Εξασφαλίσεις δανείου: Έως το 50% του 

δανείου

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο κατά 40% λόγω 

της συμμετοχή της Ε.Α.Τ.

Επιδότηση Επιτοκίου: 100% για 24 μήνες με 

ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας



4. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Σκοπός Δανείου 

Κεφάλαια Κίνησης.

Επιλέξιμες εταιρείες 

ΜME που έχουν ανάθεση έργου ή μελέτης δημοσίου 
συμμφέροντος (ΚΑΔ 41, 42, 43, 71.1, 71.2, 72.1).

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 67,5 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 25 εκ.

Κρατική ενίσχυση = Προσωρινό Πλαίσιο Covid-19

Χρηματοδοτικό εργαλείο: : Εγγύηση Δανείου. 
Χρόνος διάθεσης: έως 30-06-2022 Ποσό δανείου: έως 200 Χιλ €

Ύψος εγγύησης : 80%

CAP χαρτοφυλακίου: 50%

Διάρκεια δανείου: 1 έως 5 έτη

Περίοδος χάριτος : maximum 24 μήνες

Εξασφαλίσεις δανείου: Εμπράγματες έως 

40% του δανείου.

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο λόγω της 

εγγύησης



5. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Σκοπός Δανείου 

Επενδυτικού χαρακτήρα και Κεφάλαια Κίνησης.

Επιλέξιμες εταιρείες 

ΜME που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, διανομή και 
υπηρεσίες ταινιών και ΜΜΕ στη παραγωγή λογισμικών 
παιχνιδιών (ΚΑΔ 59.11, ΚΑΔ 59.12, ΚΑΔ 62.01.21).

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 62,5 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 25 εκ.

Κρατική ενίσχυση = De minimis

Χρηματοδοτικό εργαλείο: : Εγγύηση Δανείου. 
Χρόνος διάθεσης: έως 31-12-2025 Ποσό δανείου: 25 - 900 Χιλ €

Ύψος εγγύησης : 80%

CAP χαρτοφυλακίου: 50%

Διάρκεια δανείου: 

WC:1 έως 5 έτη, Επενδυτικά: 1 έως 10 έτη

Περίοδος χάριτος : maximum 24 μήνες

Εξασφαλίσεις δανείου: για δάνεια > 50 χιλ. 

ευρώ Εμπράγματες έως 50% του δανείου.

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο λόγω της 

εγγύησης



6. TOP UP EQUIFUND

Σκοπός Χρηματοδότησης 

Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης επιχειρήσεων

Επιλέξιμες εταιρείες 

ΜMΕ, Small Mid Caps

Ύψος χαρτοφυλακίου : € 290 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 65 εκ.

Κρατική ενίσχυση = Χωρίς κρατική ενίσχυση

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Fund of Fund, 
Κεφαλαιουχικές Συμμετοχές, Ομολογιακά Δάνεια



7. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σκοπός Δανείου 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας καινοτόμων 
επιχειρήσεων με στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων 
προτάσεων προϊόντων ή διαδικασιών και υπηρεσιών

Επιλέξιμες εταιρείες  - Κριτήρια επιλεξιμότητας

• Start -ups
• Small- Medium-sized enterprises (SMEs) 
• Κυρίως “InnovFin” κριτήρια ή εταιρείες του «Elevate 

Greece» ή εταιρείες που στο παρελθόν είχαν παρουσιάσει 
και έλαβαν ενίσχυση για προγράμματα έρευνας ανάπτυξης 
και καινοτομίας. 

Κρατική ενίσχυση =De Minimis

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Εγγύηση Δανείου με επιχορήγηση 
κεφαλαίου. Χρόνος διάθεσης: έως 31-12-2025
Μέρος του κεφαλαίου μετατρέπεται σε επιχορήγηση η οποία απομειώνει
μερικώς το υπόλοιπο κεφάλαιο προς αποπληρωμή

Περίοδος χάριτος 

Συνθήκες επίτευξης  

Ύψος χαρτοφυλακίου: € 140m

Πόροι Ταμείου: € 35 εκ.

Ύψος εγγύησης : 80%

CAP χαρτοφυλακίου: 30%

Ποσοστό επιχορήγησης κεφαλαίου :

15 % + 5 % = 20 % με συνθήκες επίτευξης 

Κριτήρια
καινοτομίας 

Κριτήρια 

ESG
&

Διάρκεια δανείου: έως 10 έτη 

Περίοδος χάριτος : maximum 3 έτη

Απομείωση
κεφαλαίου 

Διάρκεια δανείου 

Maximum ποσό δανεισμού: €400 Χιλ



• ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ESG

A. Κριτήρια καινοτομίας 

15% επιχορήγηση κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου χάριτος ανάλογα με την εκπλήρωση των συνθηκών τουλάχιστον 
ενός εκ των παρακάτω 2 βασικών Κριτηρίων, όπως αυτά ελεγχθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα :

Σημείωση: Αν δεν πληρείται ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων η επιχορήγηση δεν καταβάλλεται

Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία 
αποτελούν: τουλάχιστον 20 % των 

συνολικών λειτουργικών δαπανών,  στο 

σύνολο της 3ετίας μετά την εκταμίευση του 

δανείου

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



• ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ESG

ESG κριτήρια 

1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τουλάχιστον 20%  Ή 

2. Αύξηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% 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 Ή
4. Πολιτική ικανοποίησης Πελατών

Governance

1. Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής 

διακυβέρνησης Ή 

2. Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας 

δεδομένων ή/και προσωπικών 

δεδομένων

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



8. ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός Δανείου 
Επενδυτικού χαρακτήρα (περιλαμβανομένου κεφαλαίου 
κίνησης ανεξαρτήτως ποσοστού), τόσο σε επενδύσεις 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που 
σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες εταιρείες 

ΜME που δραστηριοποιούνται στον Αγροτικό και 
Μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νομικής 
μορφής και σταδίου λειτουργίας.

Ύψος χαρτοφυλακίου δανείων: € 37 εκ.
Πόροι Ταμείου: € 21,5 εκ.

Κρατική ενίσχυση = Χωρίς κρατική ενίσχυση

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συγχρηματοδότηση κοινού 
Ταμείου δανείων με ΕΧΟ. Χρόνος διάθεσης: έως 31-12-2023 Ποσό δανείου: 3 - 25 Χιλ €

Σχέση συν-επένδυσης : 50% - 50%

Διάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη

Περίοδος χάριτος : maximum 24 μήνες

Εξασφαλίσεις δανείου: Μόνο Ενοχικές

Επιτόκιο Δανεισμού: Μειωμένο κατά 50% λόγω 

της συμμετοχή της Ε.Α.Τ.

Επιδότηση Επιτοκίου: 100% για 12 μήνες 

Mentoring για συμβουλευτικές υπηρεσίες: 300 €
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InnoAgora: πλατφόρμα match-making 

H InnoAgora

• Αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα match-making με

σταδιακή επέκταση σε γεωγραφικές περιοχές

• Μέσω του EuroQuity δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις κ

τους φορείς να δημιουργήσουν online profile ώστε να μπορούν

να προβάλλουν τα μοναδικά ανταγωνιστικά στοιχεία.

• Θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μέσω του V-Next με την

επενδυτική κοινότητα της Κίνας και σταδιακά θα επεκταθεί και

σε άλλες αγορές, με προτεραιότητα τις ΗΠΑ

Incubators και

accelerators

Venture Capitals, Business Angels, 

μεγάλες εταιρίες και τράπεζες

Επιχειρήσεις

Επενδυτές
Υποστηρικτικοί 

Μηχανισμοί

Start-ups, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

(SMEs ή Mid-cap)
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InnoAgora: πλατφόρμα match-making

InnoAgora

404+ μέλη σε 6 μήνες 

• 327+ επιχειρήσεις

• 36 επενδυτές

• 41 υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί

Συνεργασίες με 

ελληνικούς 

συλλογικούς φορείς 

V-Next

• 23.000 επενδυτές

• Διοργάνωση 

webinars, 

matchmaking και e-

pitching events

• Δημιουργία Landing 

Page InnoAgora

Μοναδικές ευκαιρίες 

για επενδυτικές 

συμφωνίες &

εμπορικές συνεργασίες

EuroQuity

• 17.400 εταιρίες 

• 2.600 επενδυτές

• 1.800 

υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί
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PARTNERS & MoU



Ευχαριστούμε!


