«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
στην περιφέρεια:
Ποσοστό επιχορήγησης
Διάρκεια υλοποίησης
Προϋπολογισμός έργου
Ποιοι δικαιούνται να
καταθέσουν αίτηση

Ποιοί κλάδοι είναι κατ’
αρχήν επιλέξιμοι

Πότε θα καταθέσω την
πρόταση
Επιλέξιμες δαπάνες

Συνολικά 50.000.000€
31.413.393€
50%
12 μήνες από ημερομηνία έκδοσης απόφασης
ένταξης
Από 5.000€ μέχρι 50.000€
-Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επχσεις που
έχουν τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη
διαχειριστική χρήση (2017) και παρουσιάζουν
κερδοφορία (ΠΦΤΑ) για μία τουλάχιστον χρήση
την τελευταία 3ετία.
-Άδεια λειτουργίας σε ισχύ
Το σύνολο των δραστηριοτήτων πλην αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,
πρωτογενής
παραγωγή
γεωργικών προϊόντων (ΚΑΔ 01, 02, 03) και
μεταποίηση
αγροτικών
προϊόντων
υπό
προϋποθέσεις
Από 11-6-2018 μέχρι 02-10-2018
Μόνο ηλεκτρονικά χωρίς φυσικό φάκελο
-Εξοπλισμός
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών (servers, ενσύρματο-ασύρματο
δίκτυο, Decktop-laptop, εξοπλισμός γραφείου
printers-scaners-projectorls
κλπ,
λοιπός
τεχνολογικός
εξοπλισμός
σχετικός
με
δραστηριότητες επχσης (μέχρι 10%),
από 0% έως 100% του προϋπολογισμού
-Λογισμικό
Εφαρμογές
γραφείου,
antivirus,
ανάπτυξη/αναβάθμιση ιστοσελίδας (μέχρι 2.500€),
e-shop (μέχρι 4.000€), συμμετοχή σε ηλεκτρονικές
αγορές, ηλεκτρονικές πληρωμές, διαχείριση
πιστώσεων, προγράμματα διαχείρισης πελατών,
διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, ανθρώπινου
δυναμικού, εξειδικευμένα λογισμικά σχετικά με τη
δραστηριότητα
(έως
70%),
ηλεκτρονική
τιμολόγηση.
από 0% έως 100% του προϋπολογισμού
-Υπηρεσίες
Φιλοξενία, σύνδεση στο διαδίκτυο, Digital
marketing (έως 5%), παρουσία στα social media
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(έως 1.000€), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού
διαφήμισης (έως 5%), μετάφρασης περιεχομένου
ηλεκτρονικού καταστήματος, ψηφιακή πολιτική
ασφάλειας
(έως
10%),
καταχώρηση
μετασχηματισμός και μεταφορά δεδομένων (έως
10%), παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
(5% έως 2.500€)
Από 0% έως 25% του προϋπολογισμού, δεν είναι
υποχρεωτική κατηγορία
- Κόστος νέου Προσωπικού
Κάλυψη κόστους πρόσληψης νέου προσωπικού
(σε σχέση με το 2017) μέχρι 40% και 20.000€ με
όριο τα 12.000/ΕΜΕ
Μη υποχρεωτική δαπάνη.

Προϋποθέσεις για να
είναι αποδεκτή η αίτηση

Ιδιωτική συμμετοχή

Διαδικασία Υλοποίησης

Υποχρεώσεις μετά την
ολοκλήρωση
Τι πιθανότητες έχω να
εγκριθώ;

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με βάση το πρόγραμμα, η κάθε επιχείρηση
κατατάσσεται σε μία από τις 4 βαθμίδες, από
πλευράς «ψηφιακής ωριμότητας».
Με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο (επιλέξιμες
δαπάνες) η επιχείρηση υποχρεούται να ανέβει
τουλάχιστον μια ψηφιακή βαθμίδα.
Απαιτείται να αποδειχθεί η δυνατότητα κάλυψης
της
ιδιωτικής
συμμετοχής
σε
ποσοστό
τουλάχιστον 60% αυτής είτε από ίδιους πόρους
(μέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών
τελευταίου 3μηνου πριν την υποβολή) είτε από
δανεισμό.
Κριτήριο βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
-Έως
1
ενδιάμεσο
αίτημα
ελέγχου,
προϋπολογισμός >50% και <80% και με
προκαταβολές των προμηθευτών έως 50% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού μόνο με διοικητικό
έλεγχο και 1 τελικό αίτημα με επιτόπιο έλεγχο.
-Έως 1 αίτημα τροποποίησης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου με τήρηση των
ποσοστών κατηγοριών δαπανών.
-Προκαταβολή μέχρι 40% με ισόποση εγγυητική
-Να υπάρχει η επιχείρηση για 3 έτη μετά την
τελική πληρωμή
Η αλήθεια είναι ότι τα διαθέσιμα χρήματα είναι
ικανά να χρηματοδοτήσουν περίπου 2.000
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επενδυτικά σχέδια στην περιφέρειά μας. Έτσι, η
πιθανότητα χρηματοδότησης μιας επιχείρησης
είναι γενικά καλή. Η ειδικότερη βαθμολογία για
κάθε επχση που θα εκτιμήσει το γραφείο μας, θα
μπορεί να δώσει σαφέστερη εικόνα.
Γιατί να εμπιστευθώ την  Γιατί δεν είναι απρόσωπη συμβουλευτική
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. για να εταιρεία, αλλά οι άνθρωποι που μπορώ να
υποβάλλω την αίτηση βλέπω και συμβουλεύομαι κάθε μέρα.
χρηματοδότησης;
 Γιατί μέχρι σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια,
έχει επιδείξει υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας
>95%
στα
αντίστοιχα
προγράμματα
προηγούμενων ετών.
 Γιατί έχει ένα πελατολόγιο 250 και πλέον
επιχειρήσεων
της
περιοχής
απόλυτα
ευχαριστημένων
 Γιατί διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό
 Γιατί διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και
τεχνογνωσία
 Γιατί τα κοστολόγιά της είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων της
περιοχής μας.
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