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Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον 

2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως την 31-12-2017 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο 

ΚΑΔ κατά την υποβολή της πρότασης.1 

Οι Διατιθέμενοι πόροι είναι 50εκ € για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ η Ένταση 

Ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιμών δαπανών. Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός 

μπορεί να ξεκινά από 55.000€ και δύναται να ανέλθει έως 400.000€. Η Διάρκεια υλοποίησης 

των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο δεκαοχτώ (18) 

μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να συνθέσουν τον προϋπολογισμό του έργου περιγράφονται στους 

ακόλουθους πίνακες. Σημαντικό στοιχείο είναι η επιλεξιμότητα κόστους νέου προσωπικού ως 

24.000€  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1 Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της 

επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο 

λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του 

Infrastructure as a Service (IAAS) 

2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), 

Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)] 

3 Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) 

4 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ) 

5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code 

readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ) 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 

100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.2 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Max επιλέξιμο 

ποσοστό- ποσό  

1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ 

2 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε 

περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) 

10% και έως 

2.500€ 

3 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα 

λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile 

responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: 

παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) 

20% και έως 

4.000€ 

                                                             
1 Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους ΚΑΔ των κατηγοριών 01, 

02, 03 
2 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων. 
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4 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές 

αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E 

(επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση 

τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς 

διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ 

5 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών 

 

6. 

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των 

επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 

7.  Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS 

κλπ) 

8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70% 

9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του 

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Max επιλέξιμο 

ποσοστό- ποσό  

1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.) 

2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 5% 

4 Παρουσία στα Social media Έως 1.000€ 

5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 5% 

6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος 

7.  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 10% 

8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 10% 

9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 5% και έως 

4.000€ 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του 

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Max επιλέξιμο ποσοστό- ποσό  

1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)  40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 

12.000 ανά ΕΜΕ 

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων 

και συγγενών α’ και β’ βαθμού. 
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Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

 Ο φορέας επένδυσης, με την υλοποίηση του επενδυτικού έργου, θα πρέπει να αναβαθμιστεί 

κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια τα 

οποία προσδιορίζονται στην ενισχυόμενη δράση (εκτός εάν ανήκει στην βαθμίδα Β οπότε πρέπει 

να αναβαθμιστεί κατά μία βαθμίδα). Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 

έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).  

 Ο προσδιορισμός της βαθμίδας γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου όπου 

σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το 

λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός 

δικαιούχος/επιχείρηση. 

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον το 60% της προβλεπόμενης ιδίας συμμετοχής κατά 

την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης. 

 Ο φορέας επένδυσης θα πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. 

 Δεν ενισχύονται οι επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις 

ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία. 

 Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Εφόσον πρόκειται για 

διαδικτυακούς τόπους ή διαδικτυακές εφαρμογές, διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την 

πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

 Η δράση υπόκειται στον κανονισμό De Minimis σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο της ενίσχυσης 

δεν δύναται να ξεπεράσει τις 200.000€. Το ποσό αυτό αφορά τόσο τον φορέα επένδυσης όσο 

και τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και αναφέρεται στην τελευταία τριετία από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 11-06-2018 ως 17.9.2018 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για 

τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.                                                     

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  

http://www.plano2.gr/
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