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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



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



Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουμε 

Συγχρηματοδοτήσεις Εγγυήσεις Επιχορηγήσεις 

• Senior Loans

• Mezzanine Loans

• Capped Portfolio 

Guarantees

• Uncapped 

Guarantees

• Interest Rate 

• Capital 

• 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.



Η τράπεζα σε αριθμούς (Απρίλιος 2022)

# 39.250 K

εγκεκριμένα δάνεια

Αριθμός 

θέσεων 

εργασίας

Αριθμός 

εγκεκριμένων 

δανείων

€ 8,4 Δις

εγκεκριμένα δάνεια

€ 8,3 Δις

εκταμιευμένα δάνεια

# 18.600 

νέες θέσεις εργασίας

Αξία 

εκταμιευμένων 

δανείων

Αξία 

εγκεκριμένων 

δανείων



Διεύθυνση 
Καινοτομίας



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: 

Καινοτόμες μέθοδοι για την αξιολόγηση 

επιχειρήσεων που θα βασίζονται στις προοπτικές 

της επενδυτικής πρότασης και όχι μόνο στα 

στοιχεία του παρελθόντος προσθέτοντας στο 

αξιόχρεο των επιχειρήσεων 

• Εγγυήσεις 

• Υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία 

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

grant-to-debt)



InnoAgora



Η InnoAgora

H InnoAgora αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα

διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις

διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (εταιρίες, επενδυτές και

υποστηρικτικοί μηχανισμοί) να έρθουν σε επαφή και να

προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές

συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας.



Μια σύγχρονη Αγορά

Η InnoAgora εμπνεύστηκε και επιδιώκει να καθιερώσει

ψηφιακά, μια σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας Αγοράς,

όπου επιχειρήσεις και φορείς από την Ελλάδα και τον

υπόλοιπο κόσμο, θα επικοινωνούν με σκοπό τη

συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη

δημιουργία συνεργειών.



Η μεγάλη εικόνα

Η InnoAgora φιλοξενείται στην πλατφόρμα EuroQuity της

Bpifrance. Η EuroQuity δίνει την δυνατότητα στις

επιχειρήσεις και τους φορείς να δημιουργήσουν online

profile ώστε να μπορούν να προβάλλουν τα μοναδικά

ανταγωνιστικά στοιχεία τους που αφορούν πιθανούς

επενδυτές και συνεργάτες.

18.000+ επιχειρήσεις

2.700+ επενδυτές

2.000+ υπ. μηχανισμοί



Τύποι προφίλ 

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 

μηχανισμοί
Επιχειρήσεις



Η InnoAgora επιδιώκει να αποτελέσει 

το σημείο αναφοράς των καινοτόμων 

Ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν 

σκοπό να συνάψουν εμπορικές 

συνεργασίες και να εντοπίσουν 

επενδυτές εντός και εκτός συνόρων. 

Ο Σκοπός to enable the market



Χαρακτηριστικά & Ανάπτυξη της InnoAgora

Διοργάνωση webinars, 

matchmaking και e-

pitching events για τα 

μέλη & παροχή 

premium

πληροφοριών

Δυνατότητα συμμετοχής 

σε διεθνή matchmaking

events και προγράμματα 

επιχειρηματικής 

επιτάχυνσης

Συνεργασία με 

συλλογικούς φορείς για 

την δημιουργία ενός 

δυναμικού δικτύου 

Ελληνικών επιχειρήσεων 

400+ μέλη σε 7 μήνες



Οι συνεργάτες μας



Εύρεση επενδυτών 

και εμπορικών 

συνεργατών από 

όλη την Ευρώπη

Ενημέρωση με 

αποκλειστικά νέα και 

ευκαιρίες από την HBD

και άλλες  κοινότητες

Ένταξη σε παγκόσμιο 

δίκτυο 20.000+ 

φορέων – 300+ εξ 

αυτών ελληνικές

Γιατί να συμμετέχετε?

Συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις 

• webinars 

• pitching



Καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις από 

διάφορους κλάδους όπως ICT, 

biohealth και fintech παρουσίασαν το 

funding case (κυρίως Series A)

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Έχουν συμμετάσχει VCs, Business Angels, 

Corporate VCs από όλα τα κύρια 

Ελληνικά funds και από χώρες όπως 

Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, κ.α.

Συμμετέχοντες Επενδυτές

Προετοιμάστηκαν μέσα από online 

sessions και δημιουργήθηκε Investor 

Prospectus από την ομάδα της HDB και 

διεκδίκησαν:

Συνολικό κεφάλαιο € 

Επιτεύχθηκαν 15 matchmaking intros από 

την HDB που οδήγησαν σε 1to1 calls για 

περαιτέρω διερεύνηση και άλλα 4 intros 

σε άλλες εταιρίες

Αριθμός Matchmakings

20

70+

70Μ+€

19

Investing Days - Pitching Events
2 digital – 1 hybrid



Τα Talks είναι σχεδιασμένα με σκοπό να προσφέρουν 

στους συμμετέχοντες μια νέα οπτική στην 

επιχειρηματικότητα και να τους προετοιμάσουν για τις 

προκλήσεις του αύριο. 

InnoAgora Talks

Τα InnoAgora Talks είναι μία σειρά από εκπαιδευτικές και 

ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται αποκλειστικά για τα 

μέλη της InnoAgora.

•Περισσότεροι από 400 

επιχειρηματίες έχουν 

παρακολουθήσει και 

επωφεληθεί από τα Talks

• Συνήθως διαρκούν 1-2 

ώρες

• Διαδικτυακά γίνονται 

στα Αγγλικά και τα 

υβριδικά στα ελληνικά

• 2 ανά μήνα – κάποια εκ 

των οποίων 

συνδιοργανώνεται με 

έναν συνεργάτη

Τα θέματα που έχουν 

καλυφθεί μέχρι στιγμής 

είναι Fundraising and 

Pitching Tips, Patents, 

Demystifying ESG, IP and 

Trademark protection

Ακολουθούν πολλές ακόμα νέες ευκαιρίες! 



Πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2022
InnoAgora Talks

InnoAgora Onboarding

InnoAgora Investing Day

HBio

presentation
20/01 @15.30

Patents - Business 

Perspective
29/03 @15.30 + SEV

Data Science
08/03 @15.30

Demystifying ESG
16/05 @15.00

EBEA

Onboarding
03/02 @15.30

Onboarding
21/06 @16.30

European support 

programs - Eureka

Αύγουστος

Financial products Pitching 

Webinar

E-Pitching Sectorial

Business 

Negotiation 

Tactics Design 

thinking/customer 

service

Lean 

methodologies

Onboarding Onboarding

Elevate

presentation –
27/01 @16.00

Σεπτέμβριος Οκτώβριος ΔεκέμβριοςΝοέμβριος

Ιανουάριος ΑπρίλιοςΜάρτιος ΙούνιοςΦεβρουάριος Μάιος

Ιούλιος

E-pitching
24/02 @11.00

Bpifrance 

Event/pitching
04/04

Onboarding
05/05 @15.30 Marketing 

Strategy
16/06 @15.30

Fundraising & 

Pitching Tips
15/02 @15.30

Trademark 

protection
26/05 @15.30

SBE

Upskilling/

Reskilling
28/06 @15.30

EKT

E-pitching
17/03 @15.00

Praxis presentation at 

@Crete
29/04

Pitching @TIF

E-Pitching Sectorial
05 or 07/07

HDB & InnoAgora Presentation



«Το EuroQuity είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για εταιρείες

που θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις και

χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, ο τρόπος που έχει

δημιουργηθεί την κάνει μια πολύ χρήσιμη πλατφόρμα: είναι

πολύ λεπτομερής και εύχρηστη για τους επιχειρηματίες που

αναζητούν επενδυτές και επιδιώκουν να επικοινωνήσουν

μαζί τους.»

Χρήστος Ιωακειμίδης, 

CEO of Inteligg PC 

«Η EuroQuity περιλαμβάνει τα δύο πιο χρήσιμα - βάσει της

εμπειρίας μας - χαρακτηριστικά πλατφορμών διασύνδεσης: η

δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με ένα μεγάλο σύνολο

επενδυτών και οι μοναδικές δυνατότητες δικτύωσης που

προσφέρονται.»

Τι λένε τα μέλη μας?



Επισκεφθείτε την πλατφόρμα!

Innoagora.gr

http://www.innoagora.gr/


Innovation 
Loan



Εγγυημένο Δάνειο με επιχορήγηση κεφαλαίου

Σκοπός Δανείου

Καλύπτει επενδυτικό πλάνο & Κεφάλαιο Κίνησης

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

(SMEs)

• Καινοτόμες επιχειρήσεις

Ύψος χαρτοφυλακίου: €140 εκ. 

Ποσό δανεισμού: max €400χιλ – min €25χιλ



Ύψος εγγύησης 

δανείου: 80%

Ύψος Καλυμμάτων 

από δανειολήπτες: 

έως 20% του δανείου 

Διάρκεια: 

10 έτη με περίοδο 

χάριτος (max 3 έτη) 

Χαρακτηριστικά Δανείου

Ποσοστό επιχορήγησης 

κεφαλαίου:

15%+5% =20% με 

συνθήκες επίτευξης 

Κριτήρια 

καινοτομίας & 

ESG



Κριτήρια επιλεξιμότητας - απόδειξης Καινοτόμου Χαρακτήρα (1/2)

2. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από 

φορείς για επενδύσεις καινοτομίας όπως 

π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ- καινοτομώ» 

ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί 

καινοτομίας»

1. Η επιχείρηση ανήκει στο Εθνικό 

Μητρώο νεοφυών καινοτόμων 

επιχειρήσεων  Elevate Greece

6. Η επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω Business

Plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει 

τουλάχιστον το 80% του δανείου σε 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

5. Η επιχείρηση δαπανά σε έρευνα και 

καινοτομία τουλάχιστον το 5% των 

συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε 

τουλάχιστον ένα από τα τρία 

προηγούμενα έτη

3. H Επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω 

Business Plan, ότι θα αναπτύξει προϊόντα, 

υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή 

ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν 

κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής 

αποτυχίας.

4. H Επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αγορά για 

λιγότερο από 12 χρόνια , μετά την πρώτη εμπορική 

πώλησή της και με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε 

υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% 

κατ 'έτος, για μια περίοδο τριών ετών

https://elevategreece.gov.gr/el/


8. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 

μήνες έχει λάβει βραβείο Καινοτομίας 

από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή 

φορέα της ΕΕ

7. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς 

για επενδύσεις καινοτομίας κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών

12. H επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί 

«Καινοτόμος Επιχείρηση» από την 

Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς 

φορείς 

11. Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει 

εντός των τελευταίων 3 ετών δαπάνες 

έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς ή 

περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για 

την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να 

επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία 

9. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 

μήνες έχει υποβάλει αίτημα 

ευρεσιτεχνίας

10. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει 

λάβει επένδυση από Venture Capital 

Κριτήρια επιλεξιμότητας - απόδειξης Καινοτόμου Χαρακτήρα (2/2)



Οι δαπάνες σε έρευνα και 

καινοτομία αποτελούν: 

τουλάχιστον 20% των 

συνολικών λειτουργικών 

δαπανών

Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια 

λειτουργίας έως και 3 έτη, οι  συνολικές  

δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία είναι ίσες 

ή υπερβαίνουν το  20% του ποσού της 

χρηματοδότησης

15% Επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων Καινοτομίας

Μέσα σε 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου, 

ανάλογα με την τήρηση των συνθηκών τουλάχιστον ενός 

των παρακάτω 2 βασικών κριτηρίων



5% επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων ESG

Μέσα σε 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου, με την ταυτόχρονη επίτευξη 

τουλάχιστον 3 ESG κριτηρίων από τουλάχιστον 2 από τα 3 groups

Environmental Social Governance

Ελάχιστο 3 κριτήρια 

από τουλάχιστον

2 από τα 3 groups 

Α. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Β. Αύξηση ποσοστού χρήσης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε

σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής

κατανάλωσης ενέργειας

Α. Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού 

γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις 

ευθύνης

Β. Αύξηση αριθμού εργαζομένων

Γ. Αύξηση ποσού δαπανών για 

εκπαίδευση προσωπικού

Δ. Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας 

μέτρησης ικανοποίησης Πελατών

Α. Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής 

διακυβέρνησης 

Β. Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας 

δεδομένων ή/και προσωπικών 

δεδομένων



Ευχαριστούμε!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

innovation@hdb.gr


