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Επισκόπηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης  
και χρηματοδότησης για την ίδρυση και 
την ανάπτυξη επιχειρήσεων

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2021

Όσοι ιδρύουν επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την οικονομική πρόοδο της Γερμα-
νίας. Υλοποιούν νέες ιδέες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και διασφαλίζουν τα θεμέλια της 
ευμάρειας και της ανάπτυξης στη Γερμανία και την Ευρώπη. Για την ίδρυση των επιχειρήσεων 
χρειάζονται οικονομική υποστήριξη.

Το παρόν φυλλάδιο έχει ως θέμα τη χρηματοδότηση και παρέχει μία επισκόπηση των διαθέσιμων 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης. Αυτές πρέπει πάντα να εξετάζονται 
κατά περίπτωση ανάλογα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε προγραμμάτων. 
Το φυλλάδιο χρηματοδότησης δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την έγκριση μίας χρηματο-
δότησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων οικονομικής ενίσχυσης. Σε όσους σκοπεύουν 
να ιδρύσουν μία επιχείρηση, συνιστάται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής  
υποστήριξης σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα 
ομόσπονδα κρατίδια ή οι δομές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα ομόσπονδα κρατίδια θέτουν στη διάθεση των ιδρυτών και  
ιδρυτριών επιχειρήσεων

A. δάνεια επιχορήγησης μειωμένου επιτοκίου,
B. εγγυήσεις,
C. κεφάλαια συμμετοχής και
D. μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις

Όι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματι-
κότητας. Αυτά προσφέρουν αποτελεσματικά εργαλεία στήριξης και κατά τη φάση ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων.

Η πιο συχνά αξιοποιούμενη δυνατότητα χρηματοδότησης είναι μέσω δανείου. Σε ένα δάνειο ο  
δανειολήπτης ή η δανειολήπτρια δανείζεται από έναν πιστωτή ένα χρηματικό ποσό υπό ορι-
σμένους όρους δανειοδότησης. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να εξασφαλιστεί και μέσω 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, όταν ένας επενδυτής διαθέτει κεφάλαια έναντι της 
συμμετοχής του σε μία επιχείρηση.
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Πληροφορίες και βοήθεια για τη φάση ίδρυσης και ανάπτυξης

Συμβουλευτική για θέματα ενίσχυσης και χρηματοδότησης

	# Όι εργαζόμενοι και εργαζόμενες του τομέα συμβουλευτικής για θέματα ενίσχυσης της  
επιχειρηματικότητας του ομοσπονδιακού υπουργείου οικονομίας και ενέργειας παρέχουν 
υποστήριξη σχετικά με τη χρηματοδότηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

	# Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:
	� Διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης για την ίδρυση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων
	� Ερωτήσεις που αφορούν την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με την τράπεζα
	� Δυνατότητες χρηματοδότησης

	# Επικοινωνία: 
email: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Τηλέφωνο: +49 (0)30-186158000 
Δευτέρα-Πέμπτη 9:00 έως 16:00 
Παρασκευή 9:00 έως 12:00

A. Πιστώσεις ενίσχυσης

Μικροπιστώσεις

Mikrokreditfonds Deutschland

	# Προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων οι οποίες διαφορετικά δεν 
διαθέτουν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις μέσω δανεισμού

	# Όμάδες στόχος του Ταμείου: Μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις, όσοι ιδρύουν επιχειρήσεις, 
άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, δημιουργικοί αυτοαπασχολούμενοι

	# Ενίσχυση μέσω δανείου: Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.000 έως 25.000 ευρώ.
	# Διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη, επιτόκιο 7,9% και τέλος σύναψης 100 ευρώ ανά δάνειο
	# Περισσότερες πληροφορίες online: Mein Mikrokredit

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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Μικροπιστώσεις των ομόσπονδων κρατιδίων

12 από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια παρέχουν επίσης σε όσους ιδρύουν επιχειρήσεις μικροπι-
στώσεις μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ:

	# Βάδη Βυρτεμβέργη
	# Βερολίνο
	# Βρανδεμβούργο
	# Βρέμη
	# Αμβούργο
	# Εσση
	# Κάτω Σαξονία
	# Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία
	# Σάαρλαντ
	# Σαξονία
	# Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
	# Θουριγγία

Περισσότερες πληροφορίες online: Existenzgründungsportal des BMWi (Πύλη ίδρυσης  
επιχειρήσεων του BMWi)

Δάνεια ενίσχυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Η KfW, η τράπεζα ενισχύσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και τα ιδρύματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας των ομόσπονδων κρατιδίων παρέχουν δάνεια ενίσχυσης σε όσους ιδρύουν 
επιχειρήσεις σε όλη τη Γερμανία. Ό πρώτος σταθμός για την εξασφάλιση ενός δανείου ενίσχυσης 
είναι η συνεργαζόμενη με την επιχείρηση, οικεία τράπεζα μέσω της οποίας ένας δανειολήπτης 
πραγματοποιεί τις συνήθεις συναλλαγές του. Αυτή, ως άμεσος αποδέκτης της αίτησης ελέγχει 
την αίτηση και σε περίπτωση θετικής απόφασης τη διαβιβάζει στην KfW. Αυτό ονομάζεται 
«αρχή της οικείας τράπεζας» Στη συνέχεια η KfW αποφασίζει σχετικά με την αίτηση.

ERP-Αρχικό κεφάλαιο ίδρυσης επιχείρησης

	# Εως 125.000 ευρώ για ίδρυση επιχείρησης
	# Χρηματοδότηση επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών
	# Ίδρυση και εδραίωση επιχειρήσεων έως και 5 έτη μετά την ίδρυσή τους
	# Εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό: Η KfW αναλαμβάνει το 80% του πιστωτικού κινδύνου
	# Δεν απαιτούνται ίδια κεφάλαια
	# Διάρκεια έως και 10 έτη, πραγματικό επιτόκιο από 1,21%
	# Περισσότερες πληροφορίες online: ERP-Gründerkredit Startgeld (ERP-Αρχικό κεφάλαιο 

ίδρυσης επιχείρησης)

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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ERP-Δάνειο νέων επιχειρηματιών – Γενικό

	# Μακροπρόθεσμες πιστώσεις αξίας έως και 100 εκ. ευρώ
	# Για νέες επιχειρήσεις με παρουσία στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 5 ετών
	# Χρηματοδότηση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και λειτουργικών δαπανών
	# Η KfW αναλαμβάνει έως και 90% του κινδύνου της τράπεζας
	# Εναλλακτικά και χωρίς ανάληψη κινδύνου
	# Διάρκεια με ανάληψη κινδύνου έως 10 έτη, διάρκεια χωρίς ανάληψη κινδύνου έως 20 έτη, 

επιτόκιο από 1,00%, βλέπε Επισκόπηση όρων Μέρος 1 και Μέρος 2 
	# Περισσότερες πληροφορίες online: ERP-Gründerkredit – Universell (ERP-Δάνειο νέων  

επιχειρηματιών – Γενικό)

ERP-Κεφάλαιο για ίδρυση επιχείρησης

	# Εως 500.000 ευρώ για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τη επιχείρησης
	# Ίδρυση και εδραίωση επιχειρήσεων έως και 3 έτη μετά την ίδρυσή τους
	# Χρηματοδότηση έως και 40% των επενδύσεων χωρίς διασφαλίσεις
	# Εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό: Η KfW αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο
	# Διάρκεια 15 έτη, πραγματικό επιτόκιο από 2,82%
	# Χωρίς χρεολυτικές δόσεις κατά τα πρώτα 7 έτη, μόνο με πληρωμή τόκων
	# Περισσότερες πληροφορίες online: ERP-Kapital für Gründung (ERP-Κεφάλαιο για ίδρυση 

επιχείρησης)

Κεφάλαιο ERP για ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία

	# Ποσά δανείου μεταξύ 25.000 και 25 εκ. ευρώ και πρόσθετη ενίσχυση συμπληρωματική της 
πίστωσης

	# Για επενδύσεις και μέσα παραγωγής στους τομείς καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός
	# Για επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
	# Εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό: Η KfW μπορεί να αναλάβει έως και 70% του κινδύνου της 

συνεργαζόμενης τράπεζας
	# Για διάρκεια βλέπε Επισκόπηση όρων, από ετήσιο πραγματικό επιτόκιο 1,00%
	# Περισσότερες πληροφορίες online: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (Κεφάλαιο 

ERP για ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία)

Πιστώσεις ενίσχυσης των ομόσπονδων κρατιδίων

Μία πλήρη και ενημερωμένη επισκόπηση των πιστώσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων που 
παρέχονται από τα ομόσπονδα κρατίδια μπορείτε να βρείτε online στη Förderdatenbank  
(βάση δεδομένων προγραμμάτων ενίσχυσης). 

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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B. Εγγυήσεις

Για τη λήψη ενός δανείου οι δανειολήπτες καλούνται να παράσχουν τις συνήθεις τραπεζικές 
εξασφαλίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει μία εγγύηση από την 
τράπεζα εγγυοδοσίας του εκάστοτε Όμόσπονδου Κρατιδίου.

	# Η εγγύηση για δάνεια επενδύσεων ή απόκτησης μέσων παραγωγής μπορεί να ανέλθει σε 
έως και 80% του ποσού του δανείου.

	# Το ανώτατο όριο εγγύησης ανέρχεται σε 1,25 εκ. ευρώ.
	# Περισσότερες πληροφορίες online: Bürgschaftsbanken

C. Κεφάλαια συμμετοχής 

Ταμεία ενδιάμεσης μικροχρηματοδότησης

	# Παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης όλων των επενδύσεων για την ίδρυση μίας νέας ή τη 
συνέχιση μίας υφιστάμενης επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης διαδοχής 
μιας επιχείρησης ή της χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών

	# Προϋπολογισμός ταμείου 228 εκ. ευρώ (Fonds I + Fonds II)
	# Σιωπηλές συμμετοχές έως 50.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και όσους ιδρύουν επιχειρήσεις
	# Σιωπηλές συμμετοχές έως 150.000 ευρώ για επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας, 

διευθύνονται από γυναίκες ή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή που έχουν ιδρυθεί από 
καθεστώς ανεργίας

	# Διάρκεια 10 έτη
	# Η αποπληρωμή πραγματοποιείται από το  7. έτος σε 3 ισόποσες ετήσιες δόσεις
	# Περισσότερες πληροφορίες online: Mikromezzaninfonds (Ταμεία ενδιάμεσης  

μικροχρηματοδότησης)

Ταμείο Ίδρυσης Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας (HTGF)

	# Ταμείο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και  
καινοτομίας.

	# Δεν πρέπει να έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από την έναρξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης

	# Προϋποθέσεις χρηματοδότησης: Πολλά υποσχόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμος 
τεχνολογική βάση, αγορά πλούσια σε αξιοποιήσιμες ευκαιρίες

	# Το Ταμείο συμμετέχει για πρώτη φορά με έως 1 εκ. ευρώ, κατά κανόνα διατίθενται έως 3 εκ. 
ανά επιχείρηση

	# Περισσότερες πληροφορίες online: HTGF

Περαιτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία της Όμοσπονδιακής Κυβέρνησης στον τομέα των  
κεφαλαίων συμμετοχής μπορείτε να βρείτε online.

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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D. μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις 

Ενίσχυση ίδρυσης επιχείρησης

Όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας-I μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθούν την «ενίσχυση 
ίδρυσης επιχείρησης».

	# Μηνιαία ενίσχυση στο ύψος του τελευταίου επιδόματος ανεργίας προσαυξημένο κατά 300 
ευρώ για τις εισφορές της νομικά κατοχυρωμένης κοινωνικής ασφάλισης (για διάστημα 6 
μηνών)

	# Μηνιαία ενίσχυση ύψους 300 ευρώ εφόσον τεκμηριώνεται αυτοαπασχόληση ως κύρια απα-
σχόληση (για διάστημα 9 μηνών)

	# Περισσότερες πληροφορίες online: Gründungszuschuss (Ενίσχυση ίδρυσης επιχείρησης)

Επίδομα επαγγελματικής πρόσβασης

Όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας-I μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθούν στο γραφείο 
απασχόλησης στο οποίο υπάγονται το «Επίδομα Επαγγελματικής Πρόσβασης («Einstiegsgeld»).

	# Η ενίσχυση παρέχεται υπό τη μορφή επιδόματος με διάρκεια έως 24 μηνών
	# Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται με κριτήρια όπως η διάρκεια της ανεργίας και το μέγεθος 

της ομάδας εξαρτωμένων μελών αυτού που αναζητεί εργασία
	# Εκτός του επιδόματος επαγγελματικής πρόσβασης υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον χορήγησης 

δανείων και επιχορηγήσεων σε αυτοαπασχολούμενους για την αγορά εξοπλισμού
	# Το ύψος των επιχορηγήσεων μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ των 

δανείων να το υπερβεί
	# Περισσότερες πληροφορίες online: Einstiegsgeld (Επίδομα επαγγελματικής πρόσβασης)

Ενισχύσεις για ίδρυση επιχειρήσεων μετά τις σπουδές

EXIST-Gründerstipendium και EXIST- Forschungstransfer

	# Προγράμματα επιχορήγησης για απόφοιτους και απόφοιτες, επιστήμονες από ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξωπανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα για την προετοιμασία 
της ίδρυσης μια επιχείρησης

	# Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει ως  
ερευνητικό ή αναπτυξιακό πρότζεκτ στο πανεπιστήμιο ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

	# Η αίτηση υποβάλλεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα
	# EXIST-Gründerstipendium: Μηνιαία ενίσχυση: Φοιτούντες: 1.000 ευρώ / μήνα, τεχνικοί 

εργαζόμενοι: 2.000 ευρώ / μήνα, απόφοιτοι: 2.500 ευρώ / μήνα, διδάκτορες: 3.000 ευρώ / 
μήνα, επίδομα τέκνων: 150 ευρώ / παιδί / μήνα

 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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Περισσότερες πληροφορίες online:
	# Πύλη για την ίδρυση επιχειρήσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέρ-

γειας (www.existenzgruender.de)
	# Πλατφόρμα ιδρυτών επιχειρήσεων (www.gruenderplattform.de)
	# Ενημερωτικό δελτίο „Gründerzeiten“ 

	#  Ενίσχυση λειτουργικών δαπανών έως 10.000 ευρώ για ίδρυση επιχείρησης από μεμονωμένα 
άτομα (από ομάδες έως 30.000 ευρώ) και Coaching έως 5.000 ευρώ

	# EXIST-Forschungstransfer: Ενίσχυση για την ανάπτυξη προϊόντων στο επιστημονικό ίδρυμα: 
Επιδότηση κάλυψης του κόστους προσωπικού για έως 4 θέσεις εργασίας και λειτουργικών 
δαπανών έως 250.000 ευρώ.

	# Ενίσχυση για τη φάση ίδρυσης της επιχείρησης: Ποσό ενίσχυσης έως 180.000 ευρώ
	# Περισσότερες πληροφορίες online: EXIST-Gründerstipendium, EXIST-Forschungstransfer 

Βοήθεια γέφυρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

Η Όμοσπονδιακή Κυβέρνηση προσφέρει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας οικονομική βοήθεια με σκοπό την εξασφάλιση της απαραί-
τητης για τη λειτουργία τους ρευστότητας παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Για ενημερω-
μένες πληροφορίες online: Überbrückungshilfe  

Εξαγορές επιχειρήσεων

Εκτός από την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς μίας  
υφιστάμενης επιχείρησης. Και για αυτό η Όμοσπονδιακή κυβέρνηση και τα Όμόσπονδα Κρατίδια  
προσφέρουν διάφορα προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν απλοποιώντας την  
εξαγορά μιας επιχείρησης.

Ό ιστότοπος nexxt-change είναι μία οnline πλατφόρμα για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Στην 
οnline πλατφόρμα αναρτώνται αγγελίες πώλησης επιχειρήσεων παρέχοντας στους ενδιαφερό-
μενους αγοραστές τη δυνατότητα να εντοπίσουν κατάλληλες ευκαιρίες. Επίσης διατίθεται  
αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση μιας επιχειρηματικής 
διαδοχής. Στα προγράμματα ενίσχυσης της Όμοσπονδιακής Κυβέρνησης και των Όμόσπονδων 
Κρατιδίων προσφέρονται δάνεια ενίσχυσης, εγγυήσεις και επιδοτήσεις συμβουλευτικής  
υποστήριξης σε διαδόχους επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες online: nexxt-change 
Unternehmensbörse.

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

