Β. ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Τα εν λόγω εργαλεία που αναφζρονται και ωσ μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ
μοχλεφουν δθμόςιουσ πόρουσ ςε ςυνδυαςμό με πόρουσ του ΕΣΠΑ 2014-2020, τθσ
ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων) του Τραπεηικοφ Συςτιματοσ και
ιδιωτικοφσ πόρουσ. Πρόκειται κατά κανόνα για επιςτρεπτζεσ ενιςχφςεισ όπου τα
χριματα που επιςτρζφονται από τουσ επενδυτζσ επανεπενδφονται ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ.
Η διοχζτευςθ των εν λόγω πόρων γίνεται μζςω του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ειδικϊν
ταμείων που δθμιουργοφνται, τθσ Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ αλλά και ιδιωτικϊν
φορζων (π.χ. μικροπιςτϊςεισ) ςτο προςεχζσ διάςτθμα.

Οι μορφζσ ενίςχυςθσ είναι χαμθλότοκα, δάνεια επενδυτικά, κεφάλαια ςποράσ,
κεφάλαια ςυνεπζνδυςθσ, Venture Capital, μικροπιςτϊςεισ, κ.λ.π.

Β1 ΦΟΡΕΙ/ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΝΙΧΤΕΩΝ

ΜΕΩ

1

www.hdb.gr (Eκνικό Ταμείο Ανάπτυξθσ προγράμματα : Προγράμματα ΤΕΠΙΧ, δάνεια,
εγγυιςεισ, επιδότθςθ επιτοκίου, μικροπιςτϊςεισ, κ.λ.π.).

2

www.taneo.gr (Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα Επενδφςεων –πρϊθν ΤΑΝΕΟ:
Χρθματοδότθςθ μζςω Venture Capital –Αμοιβαία Κεφάλαιο Επιχειρθματικϊν
Συμμετοχϊν)
EuSIF: Fund αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ πράςινων επενδφςεων
AccelerateTT : χρθματοδότθςθ νεοφυϊν επιχειριςεων
TECS Capital Fund : https://tecs.capital/ (ζδρα Θεςςαλονίκθ για τθ χρθματοδότθςθ
επενδφςεων 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ (Τεχνθτι Νοθμοςφνθ, Ανάλυςθ Μεγάλων
Δεδομζνων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνολογίεσ Υλικϊν, Νανοτεχνολογίεσ κ.α.)

3

https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.aspx (ΕQUΙTY FUND, Tαμείο χρθματοδότθςθσ
νεοφυϊν επιχειριςεων μζςω Ειδικϊν Ομάδων Διαχείριςθσ (ΕΟΧ) για τθν παροχι
κεφαλαίων ςποράσ, μεταφοράσ τεχνολογίασ και επιχειρθματικισ επιτάχυνςθσ).

υνεργαζόμενοι Ενδιάμεςοι Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί-Funds του Equity Fund
Innovation

Website

Big Pi

www.bigpi.vc

Metavallon

www.metavallon.vc

UniFund

www.uni.fund

Velocity Partners

http://velocitypartners.vc/

Early Stage

Website

Marathon

http://marathon.vc/

Venture Friends 400W

www.venturefriends.vc

Growth

Website

EOS Hellenic Renaissance Fund

www.eoscapitalpartners.com

Elikonos 2 SICAR

www.elikonos.com

Synergia Hellenic Fund IV

www.synergiahellenicfund4.com

Πθγι : www.antagonistikotita.gr
4. Άλλα Iδιωτικά Eλλθνικά Funds







https://www.starttech.vc/
https://www.decainvestments.eu/el/arxiki/
https://gr.linkedin.com/company/smeremediumcap
http://southbridge-partners.com/
https://www.alfi.lu/en-GB/Pages/Setting-up-in-Luxembourg/Alternativeinvestment-funds-legal-vehicles/SICAR-(Investment-Company-in-Risk-Capital)
 https://brookstreetequity.com/
 https://www.vnkcapital.com/about/
5. https://www.hvca.gr/ (Eνωςθ Ελλθνικϊν Venture Capital).
Β2 ΦΟΡΕΙ ΕΝΙΧΤΗ ΜΙΚΡΟΠΙΣΩΕΩΝ-MIΚΡΟΔΑΝΕΙΑ
Οι Μικροπιςτϊςεισ (ι αλλιϊσ μικροχρθματοδοτιςεισ-μικροδάνεια) αποτελοφν χαμθλότοκα
δάνεια μζχρι 25.000€ τα οποία απευκφνονται ςε υφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και
άνεργουσ που κζλουν να υλοποιιςουν τθν επιχειρθματικι τουσ ιδζα. Η χοριγθςι τουσ δεν
απαιτεί εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, ενϊ οι εγγυιςεισ παρζχονται από εξειδικευμζνουσ
δθμόςιουσ ι/και ιδιωτικοφσ φορείσ. Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι ςυνοδεφονται
από υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ (π.χ. εκπαίδευςθ, mentoring, coaching,
ςυμβουλευτικι, λογιςτικι και νομικι υποςτιριξθ), προκειμζνου να υπάρχει επικοινωνία
και ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ του φορζα χοριγθςθσ τθσ μικροπίςτωςθσ και του
δανειολιπτθ αλλά και να υπάρχει καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του
επενδυτικοφ ςχεδίου. Το ποςό του δανείου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ωσ κεφάλαιο
κίνθςθσ όςο και για επενδυτικζσ δαπάνεσ.

Στθν Ελλάδα πρόςφατα κεςπίςτθκε πλαίςιο χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων και από μθ
τραπεηικοφσ φορείσ υπό τθν επίβλεψθ και εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Στο αμζςωσ
προςεχζσ διάςτθμα αναμζνεται θ ανακοίνωςθ των φορζων που κα αδειοδοτθκοφν για το
ςκοπό αυτό.
Μζχρι και ςιμερα οι μικροπιςτϊςεισ παρζχονται από Τραπεηικά Ιδρφματα ςτα πλαίςια του
Προγράμματοσ "Απαςχόλθςθ και Κοινωνικι Καινοτομία" (Employment and Social
Innovation – EaSI) (πθγι www.ggb.gr).
Εινικθ Σράπεζα : https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/easi
Χρθματοδοτικι ςτιριξθ μζχρι 25.000€ μζςω του προγράμματοσ EaSI και με τθν εγγφθςθ
του ΕΤαΕ για μικρομεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ.
Eurobank:

https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta
upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easi-afi

Σε ςυνεργαςία με τθν Action Finance Initiative (AFI) παρζχονται μικροπιςτϊςεισ για τθν
ςτιριξθ υφιςτάμενων αλλά και νζων μικρϊν, πολφ μικρϊν επιχειριςεων και
αυτοαπαςχολοφμενων.
Microstars (KEΠΑ) : www.microstars.gr
Δυνατότθτα χοριγθςθσ μικροδανείων (1.000 ζωσ και 25.000 ευρϊ) ςε υφιςτάμενεσ μικρζσ
και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και startups (minimum λειτουργίασ 6 μινεσ) ςε
ςυνδυαςμό με τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ. Η αίτθςθ για τθν
παροχι του δανείου υποβάλλεται θλεκτρονικά και τα δάνεια χορηγοφνται ςε ςυνεργαςία
με τραπεζικά ιδρφματα κατόπιν δικισ τουσ αξιολόγθςθσ.
Παγκρθτια υνεταιριςτικθ Σράπεζα : https://www.pancretabank.gr/
Παρζχονται μικροδάνεια (φψουσ ωσ 25.000) ευρϊ ςε πολφ μικρζσ βιϊςιμεσ επιχειριςεισ
κατόπιν ςυμφωνίασ για τθν παροχι εγγυιςεων εκ μζρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Επενδφςεων (ΕΤαΕ).
υνεταιριςτικθ Σράπεζα Θεςςαλίασ : https://www.bankofthessaly.gr/
https://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/sybergasia-me-euro-ependiseon.pdf
Με βάςθ τθ ςυμφωνία με το ΕΤαΕ κα χορθγοφνται δάνεια μικροχρθματοδοτιςεων (φψουσ
ωσ 25.000) ςε υφιςτάμενεσ ι υπό ίδρυςθ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Τα δάνεια είναι
εγγυθμζνα ςε ποςοςτό 80% από το ΕΤαΕ. Τα πρόςκετα οφζλθ για τουσ δικαιοφχουσ
αφοροφν αφενόσ ςτο μειωμζνο τουλάχιςτο κατά 1,5% επιτόκιο χοριγθςθσ ςε ςχζςθ με το
τρζχον επιτόκιο τθσ Τράπεηασ για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δανείων και αφετζρου ςτο
μειωμζνο ποςό καλυμμάτων που δεν κα ξεπερνοφν το 50% του δανείου.
υνεταιριςτικθ Σράπεζα Καρδίτςασ :
https://www.bankofkarditsa.com.gr/el/epixeiriseis/xrimatodotika-proionta/easi-mf-ii
Χορθγοφνται δάνεια μικροχρθματοδοτιςεων (φψουσ ωσ 25.000) ςε υφιςτάμενεσ ι υπό
ίδρυςθ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Τα δάνεια είναι εγγυθμζνα ςε ποςοςτό 80% από το ΕΤαΕ
και δεν είναι απαραίτθτθ θ παροχι εξαςφαλίςεων εκ μζρουσ του δανειολιπτθ.

