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«Ψθφιακό Άλμα» 

Η Δράςθ «Ψθφιακό Άλμα» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 

(ΕΡΑνΕΚ)» του ΕΣΡΑ 2014 – 2020, (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 01 και 01Σ «Ανάπτυξθ Επιχειρθματικότθτασ με Τομεακζσ 

Ρροτεραιότθτεσ» του ΕΡΑνΕΚ), ςτθν Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 2b: «Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΡΕ, θλεκτρονικό 

εμπόριο και αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για ΤΡΕ» και ςυμβάλει ςτον Ειδικό Στόχο 1.2: «Αφξθςθ τθσ προςφοράσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, 

εφαρμογϊν και ολοκλθρωμζνων λφςεων Τ.Ρ.Ε. για τισ επιχειριςεισ». 

ΔΥΝΘΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ: 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ ενιςχφονται υφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ Επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

Οι δικαιοφχοι, κα πρζπει να πλθροφν ςωρευτικά τα ακόλουκα: : 

1. Να τθροφν βιβλία Βϋ και Γ' κατθγορίασ και μζχρι 31/12/2017 να ζχουν κλειςμζνεσ τουλάχιςτον δυο (2) πλιρεισ διαχειριςτικζσ 

χριςεισ. Διευκρινίηεται ότι ωσ τελευταία διαχειριςτικι χριςθ λαμβάνεται θ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ του ζτουσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ , για τθν οποία ζχει υποβλθκεί θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (2018 - φορολογικό ζτοσ 

2017) και οι αντίςτοιχεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (όπου απαιτείται).  

2. Να διακζτουν ζνα τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ δραςτθριότθτασ, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, που δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ ΜΗ EΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).  

3. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ψθφιακισ κατάταξθσ τθσ παροφςασ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ και αφοφ 

καταταγοφν ςτθν αντίςτοιχθ ψθφιακι βακμίδα, δφνανται να υποβάλλουν επενδυτικό ςχζδιο υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 

επενδυτικό ςχζδιο κατόπιν τθσ υλοποίθςισ του κα οδθγιςει κατϋ ελάχιςτον ςε μετάβαςι του:  

 από τθν Χαμθλι (Δ) ςτθν Ανϊτερθ (Β) ψθφιακι βακμίδα,  

 από τθν Μζςθ (Γ) ςτθν Ανϊτατθ (Α) ψθφιακι βακμίδα,  

 από τθν Ανϊτερθ (Β) ςτθν Ανϊτατθ (Α) ψθφιακι βακμίδα.  
Από αυτι τθν προχπόκεςθ εξαιροφνται οι επιχειριςεισ που ζχουν ιδθ καταταγεί ςτθν Ανϊτατθ βακμίδα (Α).  

4. Ο Ρ/Υ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν δφναται να είναι μικρότεροσ των 55.000€.  

5. Να προςκομίςουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ αποδεικτικά ςτοιχεία εξαςφάλιςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 

του 60%, τθσ Ιδιωτικισ Συμμετοχισ.  

6. Το επενδυτικό ςχζδιο που υποβάλουν να αφορά ςε ΚΑΔ που δεν περιζχονται ςτισ ΜΗ EΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).  

7. Να δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι επικράτεια και να πραγματοποιιςουν επζνδυςθ αποκλειςτικά ςε μία μόνο Ρεριφζρεια.  

8. Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, άδεια λειτουργίασ. Στθν περίπτωςθ 

που θ άδεια δεν ζχει εκδοκεί ι ζχει λιξει χρονικά, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ζκδοςθσ/ανανζωςθσ αυτισ.  

9. Να εμφανίηουν τουλάχιςτον ζνα κετικό (μεγαλφτερο του μθδενόσ) αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων τθν 

τελευταία τριετία. Ωσ ζτοσ ενάρξεωσ υπολογιςμϊν λαμβάνεται θ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ του ζτουσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, για τθν οποία ζχει υποβλθκεί θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (2018 - φορολογικό ζτοσ 2017) και 

οι αντίςτοιχεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (όπου απαιτείται).  

10. Να ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

όρων για τθ διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ  

11. Να δεςμευτοφν με υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμιμου Εκπροςϊπου ότι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ/επζνδυςθσ κα 

μεριμνιςει για τισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία (ΑμΕΑ) ςτο 

ςφνολο των προςφερόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των 
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εφαρμογϊν ςτα πλαίςια του επενδυτικοφ ςχεδίου με τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ για τθν 

Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level 

ΑΑ).  

12. Να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ επιχειριςεων: επιχειριςεισ εταιρικοφ/εμπορικοφ χαρακτιρα 

*Ανϊνυμθ Εταιρία, Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρία ι Ετερόρρυκμθ Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικζσ επιχειριςεισ 

και Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011, Συνεταιριςμοί, Ναυτιλιακι Εταιρεία Ρλοίων . 

13. Να μθν είναι προβλθματικζσ επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τισ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ και αναδιάρκρωςθ μθ χρθματοπιςτωτικϊν προβλθματικϊν επιχειριςεων (2014/C249/01) 

(Ραράρτθμα VI Οριςμόσ Ρροβλθματικισ Επιχείρθςθσ).  

14. Να μθν βρίςκονται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ.  

15. Να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ανάκτθςθ κρατικισ ενίςχυςθσ ζπειτα από απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τθν οποία 

μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά.  

16. Να μθν περιλαμβάνονται ωσ Δικαιοφχοι ςτθν υπ αρ 606/9.9.2015 Απόφαςθ Ανάκλθςθσ Χρθματοδότθςθσ - Ζνταξθσ Ρράξεων 

δικαιοφχων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΕΣΡΑ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν υλοποίθςθ 

ψθφιακϊν επενδφςεων (digi-retail)», του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» τθσ ΚτΡ Α.Ε. του Γενικοφ Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και 

Επικοινωνιϊν (ΑΔΑ 68ΤΥ65ΦΘΘ-2ΥΔ), ςτθν υπ αρ 377/2.3.2016, Απόφαςθ Ανάκλθςθσ Χρθματοδότθςθσ - Ζνταξθσ Ρράξεων 

δικαιοφχων, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΕΣΡΑ «Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν καταλυμάτων για 

τθ δθμιουργία διαδικτυακϊν τόπων προβολισ και ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν κρατιςεων (digi-lodge), του ΕΡ «Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ» τθσ ΚτΡ Α.Ε. (ΑΔΑ 7ΦΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ), ςτθν υπ αρ 605/9.9.2015, Απόφαςθ Ανάκλθςθσ Χρθματοδότθςθσ - Ζνταξθσ 

Ρράξεων δικαιοφχων, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΕΣΡΑ «Ενίςχυςθ ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν 

καταλυμάτων για τθ δθμιουργία διαδικτυακϊν τόπων προβολισ και ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν κρατιςεων (digi-lodge), του 

ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» τθσ ΚτΡ Α.Ε. (6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ)κακϊσ και ςτθν υπ αρ 4401/13.6.2016, Απόφαςθ Ανάκλθςθσ 

Χρθματοδότθςθσ - Ζνταξθσ Ρράξεων δικαιοφχων, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΕΣΡΑ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων 

για τθν υλοποίθςθ Επενδφςεων ςτον τομζα του Ψθφιακοφ Ευρυηωνικοφ Ρεριεχομζνου (digi-content), του ΕΡ «Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ» τθσ ΚτΡ Α.Ε. (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ).  

17. Να υποβάλλουν ςτα επενδυτικά ςχζδια δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν ενταχκεί ςε άλλο πρόγραμμα 

που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ  

18. Να δεςμευτοφν ότι τα επενδυτικά ςχζδια δεν ζχουν υποβλθκεί για ζνταξθ και δεν κα υποβλθκοφν ςε άλλο πρόγραμμα που 

χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ  

19. Το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει λάβει ςτο παρελκόν θ δεδομζνθ επιχείρθςθ (ενιαία επιχείρθςθ), 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ από αυτι τθ Δράςθ, να μθν υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ (ι 100.000 ευρϊ για 

τον τομζα των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν για λογαριαςμό τρίτων) μζςα ςε μία τριετία (τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα 

δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) πριν από τον χρόνο χοριγθςθσ του εννόμου δικαιϊματοσ τθσ ενίςχυςθσ  

20. Να υποβάλλουν μία και μοναδικι επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ  

ΨΘΦΙΑΚΘ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: 

Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει το 

ερωτθματολόγιο που ακολουκεί, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του εντφπου θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, ωσ εξισ: 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΩΙΜΟΤΘΤΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 

ΥΡΟΔΟΜΘ - ΥΡΘΕΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτικι ίνα 1)  0/0,5/1 

Δικτφωςθ (LAN 0,5, WAN/VPN 1)  0/0,5/1 

Υπθρεςίεσ Νζφουσ (CloudComputing)  0/1 
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Ηλ. Υπολογιςτισ(εσ), Server(s) (0.5, 1)  0/0,5/1 

ΕξοπλιςμόσΓραφείου (printers, scaners, projectors)  0/1 

Άλλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςχετικόσ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ (πχ 
Barcode readers, Διαδραςτικοί πίνακεσ, 3d printers, set top boxes)  

0/1 

Ιςτοςελίδα  0/1 

Σφνδεςθςε e-market places  0/1 

Digital marketing (google ads, facebook ads)  0/1 

Ραρουςία ςτα Social media 0/1 

E-shop /ςφςτθμα κρατιςεων  0/1 

Αςφαλείσ πλθρωμζσ  0/1 

Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ  0/1 

Εφαρμογζσ γραφείου, Antivirus 0/1 

Εξειδικευμζνα προγράμματα που βοθκοφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ και των 
επιχειρθματικϊν διεργαςιϊν (τφπου ERP, SCMS, WMS,PMS)  

0/1 

Εξειδικευμζνα προγράμματα διαχείριςθσ πελατϊν ι προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ 
(CRM, HRMS)  

0/1 

Εξειδικευμζνα λογιςμικά που αφοροφν ςτθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ  0/1 

Ρολιτικι Ψθφιακισ Αςφαλείασ  0/1 

ΣΥΝΟΛΟ 0-18 

Στθν περίπτωςθ που από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προκφψει ότι θ επιχείρθςθ κατατάςςεται ςε ανϊτερο επίπεδο 

ψθφιακισ ωριμότθτασ το επιχειρθματικό ςχζδιο προωκείται ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ για απζνταξθ.  

Με τθ ςυμπλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου ο δικαιοφχοσ κατατάςςεται αυτόματα ςε μία από τισ 4 ψθφιακζσ 

βακμίδεσ που ορίηουν τα επίπεδα ψθφιακισ ωριμότθτάσ του, ωσ ακολοφκωσ: 

Επίπεδα Ψθφιακισ Ωριμότθτασ 
Βακμόσ Ψθφιακι Βακμίδα 

15 – 18 Α – Ανϊτατθ Ψθφιακι Βακμίδα 

8.5 – 14,5 Β – Ανϊτερθ Ψθφιακι Βακμίδα 

4,5 – 8 Γ - Μζςθ Ψθφιακι Βακμίδα 

0 – 4 Δ - Χαμθλι Ψθφιακι Βακμίδα 

Για τθν επιτυχι υποβολι τθσ αρχικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ/επιχείρθςθ κα πρζπει να ζχει 

αναβακμιςτεί ψθφιακά κατά δφο τουλάχιςτον βακμίδεσ και ςυνεπϊσ να διαπιςτϊνεται ουςιαςτικι αλλαγι ςτα ψθφιακά του 

χαρακτθριςτικά. Εξαιροφνται από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ οι επιχειριςεισ που κατατάςςονται κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ 

αίτθςισ τουσ ςτθν ανϊτερθ ψθφιακι βακμίδα Β οι οποίεσ κα πρζπει να οδθγοφνται ςε ψθφιακι αναβάκμιςθ κατά μία βακμίδα, 

κακϊσ και οι επιχειριςεισ που κατατάςςονται κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτθν ανϊτατθ ψθφιακι βακμίδα Α. Η αναβάκμιςθ 

προκφπτει από τθν επιλογι δαπανϊν προσ υλοποίθςθ, οι οποίεσ κα τον επιβραβεφςουν με τουσ απαραίτθτουσ βακμοφσ, για τθ 

μετάβαςθ ςε ανϊτερθ βακμίδα. Η επιχείρθςθ δικαιοφχοσ οφείλει να διατθρείται κατ’ ελάχιςτο, ςτθν ψθφιακι βακμίδα που ζχει 

καταταγεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΔΟΤΘΣΘΣ: 

 Το ποςοςτό ενίςχυςθσ ορίηεται κατά το 50% των επιλζξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ (ίδια 

ςυμμετοχι) ι/και δάνειο. 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ: 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

Η διαμόρφωςθ του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν επιχείρθςθ δυνθτικό δικαιοφχο, απαιτεί τθ ςφνδεςθ των υπό 

υλοποίθςθ ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου με τισ παρακάτω κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν: 
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Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 1: ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ 

Ρ/Υ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
1. Eξυπθρετθτζσ (servers) για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν-λογιςμικοφ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

επζνδυςθσ, με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγια, οκόνθ κλπ) και το απαιτοφμενο 
λειτουργικό ςφςτθμα ι εξυπθρετθτισ με το ςυνοδευτικό εξοπλιςμό δικτφωςθσ με τθ μορφι του 
Infrastructureas a Service (IAAS)  

0% έως και το 100% του 
προϋπολογιςμού του 
επενδυτικού ςχεδίου 

2. Εξοπλιςμόσ Ενςφρματου ι/ και Αςφρματου Δικτφου & καλωδίωςθ *Δρομολογθτζσ (Routers), 
Μεταγωγείσ (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομι (access points, antennas κτλ.)+  

3. Ηλ. Υπολογιςτζσ (Desktop/Laptop)  

4. Εξοπλιςμόσγραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  

5 Άλλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςχετικόσ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ (πχ Barcode 
readers, Διαδραςτικοί πίνακεσ, 3d printers, set top boxes κλπ)  

Το ςφνολο των δαπανών τησ κατθγορίασ δαπάνθσ 1 εξοπλιςμόσ μπορεί να κυμαίνεται από 0% ζωσ και το 100% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ 

Ρ/Υ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
1.  Εφαρμογζσ γραφείου, antivirus κλπ   

2.  Ανάπτυξθ/Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ (κα λειτουργεί ςε 2 γλϊςςεσ κακϊσ και ςε περιβάλλον 
κινθτϊν ςυςκευϊν – mobile responsive ι dedicated mobile version)  

10% και ζωσ 2.500€ 

3.  Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ e-shop (κα λειτουργεί ςε 2 
γλϊςςεσ κακϊσ και ςε περιβάλλον κινθτϊν ςυςκευϊν – mobile responsive ι dedicated mobile 
version και κα ςυνοδεφεται από τα εξισ λογιςμικά: παραγγελιολθψίασ, αποκικθσ και 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Επίςθσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμο από τα άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ.)  

20% και ζωσ 4000€ 

4.  Συμμετοχι ςε Εγχϊριεσ και Εξωχϊριεσ Ηλεκτρονικζσ Αγορζσ (e-Marketplaces), είτε αυτζσ 
αφοροφν δραςτθριότθτεσ τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ τον τελικό καταναλωτι), είτε B2B /B2E 
(επιχείρθςθ προσ επιχείρθςθ), για πωλιςεισ, αγορζσ, προβολι και κατάλογο προϊόντων, 
ςφγκριςθ τιμϊν, ςυμμετοχι ςε προμικειεσ, τιμολόγια και πλθρωμζσ, ςυμμετοχι ςε 
θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ και δθμοπραςίεσ, κλπ,  

 

5  Εφαρμογζσ διαχείριςθσ πιςτϊςεων (credit control management) ι/ και θλεκτρονικϊν 
πλθρωμϊν.  

 

6.  Εξειδικευμζνα προγράμματα που βοθκοφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ και των 
επιχειρθματικϊν διεργαςιϊν (τφπου τφπου ERP, SCMS, WMS,PMS)  

 

7.  Εξειδικευμζνα προγράμματα διαχείριςθσ πελατϊν ι προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ (CRM, HRMS 
κλπ)  

 

8.  Εξειδικευμζνα λογιςμικά που αφοροφν ςτθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ  70% 

9.  Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ   

Το ςφνολο των δαπανών τησ κατθγορίασ δαπάνθσ 2 λογιςμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% ζωσ και το 100% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 3: ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ 

Ρ/Υ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)  

2. Σφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο  

3. Υπθρεςίεσ Digital marketing (google ads, facebook ads) 5% 

4. Ραρουςία ςτα Social media Ζωσ 1000€ 

5 Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ 5% 

6. Υπθρεςίεσ μετάφραςθσ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ  

7. Ανάπτυξθ ι/και πιςτοποίθςθ ψθφιακισ πολιτικισ αςφάλειασ 10% 

8. Υπθρεςίεσ καταχϊρθςθσ, μεταςχθματιςμοφ και μεταφοράσ δεδομζνων 10% 

9. Σφνταξθ και παρακολοφκθςθ επενδυτικοφ ςχεδίου 5% και ζωσ 2.500€ 

Το ςφνολο των δαπανών τησ κατθγορίασ δαπάνθσ 3 υπθρεςίεσ μπορεί να κυμαίνεται από 0% ζωσ 25% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου /  Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη. 

 



 

 

Ακαναςίου Διάκου 18, 3οσ Προφοσ, Καςτοριά 52100, 

Τθλ: 2467055122, Φαξ: 2467055121, 

www.anadrasis.com e-mail: consulting@andrasis.com 

 

 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΕΡΙΧΟΘΓΟΥΜΕΝΟ 

Ρ/Υ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1 
Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό) με τθν υποςτιριξθ από το ΕΚΤ (χριςθ 

ριτρασ ευελιξίασ, άρκρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρκρο 2 παρ. 3 τθσ ΥΑΕΚΕΔ) 
 

40% και μζχρι 24.000€ ωσ 
ακολοφκωσ: 

12.000 ανά ΕΜΕ1 
Δεν είναι επιλζξιμθ θ 

πρόςλθψθ ςυηφγων και 
ςυγγενϊν α’ και β’ βακμοφ. 

Η κατθγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτικι δαπάνθ 

Κατά το ςτάδιο τθσ ζνταξθσ κακϊσ και κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ τροποποιιςεων επενδυτικοφ ςχεδίου, το 

άκροιςμα του Ρ/Υ των επιλζξιμων δαπανϊν ςτισ κατθγορίεσ δαπάνθσ 3 και 4 ανωτζρω κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ι 

ίςο του 40% του ςυνολικοφ επιχορθγοφμενου Ρ/Υ του επενδυτικοφ ςχεδίου.  

Σθμειϊνεται ότι ζνα επενδυτικό ςχζδιο δε δφναται να παραλθφκεί ωσ ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό όταν:  

 το ποςοςτό υλοποίθςθσ του φυςικοφ ςε ςυνδυαςμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτοφ κατά τθν τελικι επαλικευςθ/ 

πιςτοποίθςθ, είναι κάτω των 55.000€  

 κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ ψθφιακισ ωριμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ αποδειχτεί ότι δεν ζχει μεταβεί ςτθν ψθφιακι 

βακμίδα όπωσ αυτι είχε δθλωκεί κατά τθν ζνταξθ.  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

 Ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ ζωσ 400.000€ 

 Σε περίπτωςθ που το επενδυτικό ςχζδιο κα ζχει προχπολογιςμό μικρότερο από 55.000 €, τότε αυτό κα κρίνεται μθ επιλζξιμο 

εξαρχισ και δε κα μπορεί να υποβλθκεί.  

 Πταν ζνα επενδυτικό ςχζδιο ζχει προχπολογιςμό μεγαλφτερο των 400.000€, το ποςό πζραν τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ για 

τθν κάλυψθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ κεωρείται ιδιωτικι ςυμμετοχι και καλφπτεται από τον δικαιοφχο.  

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΘΣ: 

 Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δεκαοχτϊ (18) μινεσ από τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΘΣ:  

Το πρόγραμμα χρθματοδοτείται με το ςυνολικό ποςό των 50.000.000 € (Δθμόςια Δαπάνθ)και κατανζμεται ςτισ περιφζρειεσ τθσ 

χϊρασ ωσ εξισ: 

ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ (ςε €) 

Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ, Κεντρικι Μακεδονία, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα 31.413.393 

Δυτικι Μακεδονία, Ιόνια Νθςιά, Ρελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο, Κριτθ 6.649.874 

Αττικι 8.903.082 

Στερεά Ελλάδα 1.450.881 

Νότιο Αιγαίο 1.582.770 

 ΣΥΝΟΛΟ  50.000.000 

  
 

 


