Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»
Α/Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος
προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των
κλάδων, οι οποίες:
 Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία και να έχουν
κλεισμένες τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι
τις 31/12/2017
 Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
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Δικαιούχοι
προγράμματος

Σημείωση:
 ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
κάτω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ ή ισολογισμό κάτω των
σαράντα τρία (43) εκατομμυρίων ευρώ.
 ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
 ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.



Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία



Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό
τουλάχιστον 60%της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου



Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να
πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες
λειτουργίας
Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν
ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους
Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης
παλαιότερων δράσεων που αφορούντην ψηφιακή τεχνολογία
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.,
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
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Βασικές
Προϋποθέσεις






Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει
στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση),
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή
30.000 ευρώ για
επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή
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μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή
αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο
(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του
εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
Διευκρινίζεται ότι:
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Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων
Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου
(κύρια ή δευτερεύουσα)
Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της
επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής



Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη
λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών



Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού



Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

Επιδοτούμενες
Δαπάνες


o

2 τουλάχιστον γλώσσες

o

Mobile responsive

o

Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών
πληρωμών

Υπηρεσίες που αφορούν σε:
o
o
o
o
o
o



φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο διαδίκτυο
ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ο Π/Υ ανέρχεται στα 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης.
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Π/Υ

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης
προϋπολογισμού από 55.000€ έως 400.000€.
Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
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Ψηφιακή
Κατάταξη

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να
συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή
της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη
από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, λογισμικό, ψηφιακές
υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις
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τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής
ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της
επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:


από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,



από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,



από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη
καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)
7

Διάρκεια
Υλοποίησης

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης ήτοι 04/06/2018 έως και 18 µήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
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Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη
Δράση είναι 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 02/10/2018.

ΗMotive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους
πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια
υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο
εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας
φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive
Συμβουλευτική.
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