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Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση 

ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνολική επιχορήγηση φτάνει έως του ποσού των 5.000,00€ 

για νέο και έως του ποσού των 1.500€ για αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων. 

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι ΜΜΕ Επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

− Έχουν ΚΑΔ 47, ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 

− Διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών,  

− Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα 

από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, 

− Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών 

τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 

2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες: 

1. Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) (έως 30%) 

2. Λογισμικό (έως 100%) που περιλαμβάνει: 

- Υπηρεσίες σχεδιασμού, 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 ενσωματώνει λειτουργίες 

παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών 

ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).  

- Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service 

(SaaS) (για ένα έτος) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. 

- Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

 

Προσβασιμότητα : Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρότυπο EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), 
«Accessibility requirements for ICT products and services»), εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε 
μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου, και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ». 
 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 & η προθεσμία 

ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Αξιολόγηση αιτημάτων ενίσχυσης: Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει 

του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 

2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των 

αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

 

Διάρκεια υποβολών: από 22/02/2021 έως την 24/03/2021 ώρα 15:00. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ παραμένουν στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσουν 

και να υποβάλλουν για λογαριασμό σας αίτημα λήψης δωρεάν ενίσχυσης μέσω της 

ενισχυόμενης δράσης. 

http://www.plano2.gr/

