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ε ιχειρήσεων της Περιφέρειας Β ρεί υ Αιγαί υ για τ ν 
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εμ  ρί υ ( .χ. ηλεκτρ νικ   ε ιχειρει  ν η   / και digital 

Marketing», στ   λαίσι  τ υ Ε ιχειρησιακ    

Πρ γράμματ ς «Β ρει  Αιγαί » 2014-2020 

 

ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ  2020  
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«Δλίζρπζε πνιχ  κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ  ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ΤερλνινγηψλΠιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ)»  
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1. κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Η Γξάζε αθνξά  ζηε ζηήξημε πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο, κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ (άκεζαζπλδεδεκέλσλ κε ηηο ΤΠΔ) ζηηο παξαγσγηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ  ( -

        ) π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην, ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο θαη πιεξσκέο θ.α. .  

 

Σηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηελ 

απφθηεζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ θαη πξνη  φλησλ ΤΠΔ, ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθέο, ζα 

βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζα απμήζνπλ ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο. Η 

ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 

2. ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ και καηανομή 

 

 νξέαο Πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο είλαη ε Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 2014-2020 κε ηνλ παξαθάησ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ζε €) 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 2.500.000 

 

Η Γεκφζηα Γαπάλε ηεο Γξάζεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην 

Δπξσπαη  θφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Βφξεην Αηγαίν» 2014- 2020. 

3. Δςνεηικοί δικαιούσοι 

 

Δςνεηικοί Δικαιούσοι είλαη Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηε Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003 361 ΔΚ, πνπ δηαζέηνπλ επηιέμηκν 

ΚΑΓ επέλδπζεο θαη εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ.  

 

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο: 

• Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη δεκφζηνη θνξείο ή δεκφζηνη νξγαληζκνί ή θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο. 

• Οη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε ήδε νξγαλσκέλν νκνηφκνξθν δίθηπν 

δηαλνκήο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη 
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θαηφπηλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο εκπνξηθά ζήκαηα ή δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη 

ηερλνγλσζία γηα ηελ ρξήζε θαη ηε δηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ. 

franchising, Shop in shop, δίθηπν πξαθηφξεπζεο θιπ). 

• Οη εμσρψξηεο (        ) επηρεηξήζεηοθαζψο θαη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ηδηνθηήηεο κέηνρνη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζε εμσρψξηεο (        ) 

επηρεηξήζεηο.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

 Η επέλδπζε δηαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή φπνπ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε γηα 

ηνπιάρηζηνληξία (3) ρξφληα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Απηφ δελ 

εκπνδίδεη ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ θαηέζηε παξσρεκέλνο ή ππέζηε 

βιάβεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηαηεξείηαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαηά ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε απαηηνχκελε πεξίνδν 

θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαθνινχζεζεο 

ηεο πξάμεο.  

 Τν πξνο ελίζρπζε επελδπηηθφ ζρέδην δελ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην 

ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζίζηαηαη κε επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε.  

 

4. Επιλέξιμοι ηομείρ Δπαζηεπιόηεηαρ 

 

Η παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζην 

ζεκεξηλφ δπζκελέο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε δξάζε πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ( -        ), ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηα 

αθφινπζα:  

 Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην 

 Ηιεθηξνληθέο Κξαηήζεηο 

 Δζσηεξηθή Οξγάλσζε, κε ηελ αμηνπνίεζε ΤΠΔ 

 Γηαρείξηζε Παξαγσγήο, κε ηελ αμηνπνίεζε ΤΠΔ 

                                                         

                 –          

                         

 

Δπλννχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Σηξαηεγηθή  μππλεο Δμεηδίθεπζεο    3 θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο 
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αλαθάιπςεο, νη νπνίνη είλαη:  

                

           –      –            

 

5. Ένηαζε Ενίζσςζερ – Ιδία ςμμεηοσή 

 

Η έληαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη70%. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηδίνποπφξνπο (ίδηαζπκκεηνρή) ή θαη δάλεην. Τν δάλεην πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ 

ΔΣΠΑ.  

 

Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο (επηρείξεζε) απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζαπξφζθιεζε.  

 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη 

ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε δεκφζηα ή κε 

εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο 

κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ αλσηέξνπ δαλείνπ λα 

γίλεηαη θαη κέζσ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ππάξρεη μερσξηζηή πξάμε ζηνλ ελ 

ιφγσ ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην δάλεην πξννξίδεηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ.  

   

6. Ύτορ Επένδςζερ. 

 

Ο ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ νξίδεηαη ζε 10.000 € θαη 50.000 € αληίζηνηρα. 

 

7. Επιλέξιμερ δαπάνερ 

 

Ωο εμεπομενία έναπξερ επιλεξιμόηεηαρ δαπανών οπίδεηαι ε 13/03/2020. 

 

Η δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνπ  πνινγηζκνχ απφ ηελ επηρείξεζε δπλεηηθφ 

δηθαηνχρν, απαηηεί ηε ζχλδεζε ησλ ππφ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ: 
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Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 1 «Δμνπιηζκφο» κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 0% έσο θαη 100% ηνπ πξνπ  πνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

(εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 1.1 θαη 1.5, φπνπ ην αλψηαην επηιέμηκν πνζνζηφ επί ηνπ 

1 ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ 1:  ΕΞΟΠΛΙ ΜΟ ΑΝΩΣΑΣΟ  ΟΡΙ Ο

1.1 Σηαζµνί Δξγαζίαο (desktops, laptops θ.α.) 40%

1.2 Δμππεξεηεηέο (Servers)

1.3 Δμνπιηζµφο δηθηχσλ (Μεηαγσγείο, Γξνµνινγεηέο, θ.α.)

1.4 Πεξηθεξεηαθφο Δμνπιηζµφο (εθηππσηήο, ζαξσηήο, UPS, θ.α.)

1.5 

Άιινο ηερλνινγηθφο εμνπιηζµφο (cashdrawers, Barcode readers, ειεθηξνληθνί δπγνί, δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο, αζχξµαηεο ζπζθεπέο παξαγγειηνιεςίαο (PDAs), θ.ιπ.) 40%

2 ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ 2:  ΛΟΓΙ Μ Ι ΚΟ  

2.1 Άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεµάησλ

2.2 Δθαξµνγέο γξαθείνπ, antivirus θ.ιπ.

2.3 

Δθαξµνγέο πνπ βνεζνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεµαηηθψλ δηεξγαζηψλ 

(ηχπνπ ERP, SCMS, WMS θ.α.)

2.4 Δθαξµνγέο δηαρείξηζεο πειαηψλ ή πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (CRM, HRMS θ.ιπ.)

2.5 Δθαξµνγέο ζρεδηαζµνχ (CAD/CAM/CAE)

2.6 

Υπνζηήξημε ηαµεηαθψλ ζπζηεµάησλ ηηµνιφγεζεο θαη έθδνζεο απνδείμεσλ (Front Office – Point of 

Sales)

2.7  θδνζε θαη απνζηνιή ειεθηξνληθψλ παξαζηαηηθψλ

2.8 Ηιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνµέλσλ (EDI) µε πξνµεζεπηέο – πειάηεο

2.9 Πξφγξαµµα δηαρείξηζεο πηζηφηεηαο (loyalty)

2.10 Δθαξµνγέο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ (credit control management) ή θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσµψλ

2.11 Γηαρείξηζε θαλαιηψλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ (Booking Channel Management)

2.12 

Δθαξµνγέο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο µε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ (π.ρ. PMS 

/ Property Management System)

2.13 Άιιεο εηδηθέο εθαξµνγέο µε άµεζε ζπλάθεηα µε ηνλ/ηνπο ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο

2.14 

Αλάπηπμε/Αλαβάζµηζε ηζηνζειίδαο (ζα ιεηηνπξγεί ζε 2 γιψζζεο θαζψο θαη ζε πεξηβάιινλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ – mobile responsive ή dedicated mobile version)  σο 2.500€ 

2.15 

Υπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο e-shop (ζα ιεηηνπξγεί ζε 2 γιψζζεο 

θαζψο θαη ζε πεξηβάιινλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ – mobile responsive ή dedicated mobile version θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο ινγηζµηθά: παξαγγειηνιεςίαο, απνζήθεο θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσµψλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηµν απφ ηα άηνµα µε εηδηθέο αλάγθεο.)  σο 4.000€ 

2.16 

Σπµµεηνρή ζε Δγρψξηεο θαη Δμσρψξηεο Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-Marketplaces), είηε απηέο αθνξνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ B2C (Δπηρείξεζε πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή), είηε B2B /B2E (επηρείξεζε πξνο 

επηρείξεζε), γηα πσιήζεηο, αγνξέο, πξνβνιή θαη θαηάινγν πξνϊφλησλ, ζχγθξηζε ηηµψλ, ζπµµεηνρή ζε 

πξνµήζεηεο, ηηµνιφγηα θαη πιεξσµέο, ζπµµεηνρή ζε ειεθηξνληθνχο δηαγσληζµνχο θαη δεµνπξαζίεο, 

θ.ιπ.,

2.17 

Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνµεζεπφµελνπ ινγηζµηθνχ (έσο 1 έηνο απφ ην ρξφλν πξνµήζεηαο - δελ 

πεξηιαµβάλνληαη νη αλαλεψζεηο ζπλδξνµήο)

2.18 

Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο - παξαµεηξνπνίεζεο ινγηζµηθνχ θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ζην 

πξνµεζεπφµελν ινγηζµηθφ (60% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζµηθνχ/ εθαξµνγήο).

3 ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ  3:ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙ ΜΟΤ ( άµεζα  ζυνδεδεµένων  µε  ηις ΣΠΕ)

3.1 

Πξνµήζεηα ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ

Πεξηιαµβάλνληαη:

-Απηνµαηνπνηεµέλα ζπζηήµαηα γηα εμνηθνλφµεζε ελέξγεηαο

-Σπζηήµαηα απηνµαηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ή/θαη ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ

-Σπζηήµαηα απηνµαηνπνηεµέλνπ παξαγσγήο ή δηαδηθαζηψλ

-Σπζηήµαηα ειέγρνπ ρψξνπ

-Σπζηήµαηα αζθαιείαο

-Σπζηήµαηα απηφµαηνπ εληνπηζµνχ ζέζεο ειέγρνπ

Θα πξέπεη λα ζπλδένληαη απαξαηηήησο µε ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ.

3.2

Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο - παξαµεηξνπνίεζεο ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ θαη εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ ζην πξνµεζεπφµελν ζχζηεµα απηνµαηηζµνχ (60% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ζπζηήµαηνο).

4 ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ 4:  ΤΠΗΡΕΙ Ε 

4.1  ηινμελία (hosting, collocation θηι.)

4.2 Σχλδεζε ζην Γηαδίθηπν

4.3 Υπεξεζίεο Digital marketing (google ads, facebook ads)

4.4 Παξνπζία ζηα Social media

4.5 Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθήµηζεο

4.6 Γηαθεµηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε ειεθηξνληθή µνξθή  σο 3.000€ 

4.7 Υπεξεζίεο µεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο

4.8 Αλάπηπμε ή/θαη πηζηνπνίεζε ςεθηαθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο  σο 2.000€ 

4.9 Υπεξεζίεο θαηαρψξεζεο, µεηαζρεµαηηζµνχ θαη µεηαθνξάο δεδνµέλσλ

4.10 Σχληαμε θαη παξαθνινχζεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  σο 2.500€ 



«Δλίζρπζε πνιχ  κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ  ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ΤερλνινγηψλΠιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ)»  

70% Δπηδφηεζε γηα έξγα απφ 10.000€ θαη 50.000€ 

 

 

 

planO2   Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο ΙΚΔ 

Γ. Γελλεκαηά 61-63, 

Καιακαξηά 

TK 551 35, Θεζζαινλίθε 

 

Τει:  (+30)2311 821025  

θαμ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

πξνπ  πνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη 40% γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο) .  

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 2 «Λνγηζκηθφ» κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

απφ 0% έσο θαη 100% ηνπ πξνπ  πνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ 2.14 θαη 2.15, φπνπ ηζρχνπλ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα φξηα).  

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 3 «Σπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ» 

κπνξεί λα θπκαίλεηαηαπφ 0% έσο θαη ην 100% ηνπ πξνπ  πνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ.  

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 4 «Υπεξεζίεο» κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

απφ 0% έσο 50% ηνπ πξνπ  πνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ 4.6, 4.8 θαη 4.10, φπνπ ηζρχνπλ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα φξηα).  

 

Σεκεηψλεηαη φηη έλα επελδπηηθφ ζρέδην δε δχλαηαη λα παξαιεθζεί σο νινθιεξσκέλν 

θαη ιεηηνπξγηθφ φηαλ ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν απηνχ, θαηά ηελ ηειηθή επαιήζεπζε  πηζηνπνίεζε, είλαη 

κηθξφηεξε ησλ 10.000€.  

8. Υποβολή επενδςηικών ζσεδίυν/ Διάπκεια Υλοποίεζερ 

 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ νξίδεηαη ε 

17/03/2020 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο24/07/2020. 

 

Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο δώδεκα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο 

 ληαμεο. 

 

Τα ζηειέρε ηεο planO2 ΙΚΕ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη επηζηεκνληθή γλψζε γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο ηδέαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. 

 


