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Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς 

καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως 

βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και 

προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, 

που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι Διατιθέμενοι πόροι σε επενδυτικά έργα που θα 

υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται σε 3.125.000 € και το ποσοστό 

επιχορήγησης σε 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου μπορεί να ξεκινά από 

5.000,00€  και δύναται να ανέλθει έως 15.000€. Η Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών σχεδίων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 3 μήνες.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, 

απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για 
τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του 
(πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.   

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, scanners, printers, κλπ) 
 

 

5 

Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ 
Bar code readers, 
Διαδραστικοί πίνακες)  

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 

1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ   

2 

Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και 
των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, 
HRMS κλπ)   

3 

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της 

επιχείρησης  

4 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 

γλώσσες) 2.000€ 

5 

 
Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα 
πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 

 

 

4.500€ 

http://www.plano2.gr/
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 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή 15/05/2019. 

 Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν έως τρείς προμηθευτές. 

 Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο επενδυτικό σχέδιο είναι δεσμευτικές ως προς το 

φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο και δε δύναται να τροποποιούνται. 

Επιτρεπτές θα είναι μόνο αλλαγές ήσσονος σημασίας 

 Περίοδος υποβολής: από 04/06/2019 έως 05/07/2019. 

 

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  

Α/Α 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 

1 

Συμμετοχή σε Ελληνικές 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. 3.000€ 

2 

Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία 
στα Social media) 1.000€ 

3 

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος 1.000€ 

4 

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς 
δεδομένων 2.000€ 

http://www.plano2.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/

