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ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
 ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ
πινπνίεζε αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ,
 αλάπηπμε λέσλ Υπεξεζηψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Δπηιέμηκεο ζην Πξφγξακκα είλαη μεμονωμένερ επισειπήζειρ (φρη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ),
ςθιζηάμενερ και νεοϊδπςθείζερ, ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Δπηδνηνχληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ηύπος B2C, είηε B2B
και αξιοποιούν νέερ ηεσνολογίερ αισμήρ, διαθοπεηικά μέζα και καηά ηο δςναηόν
πεπιζζόηεποςρ ηπόποςρ διάθεζηρ (π.ρ., Web, mobile, ΤV).
1. Κόζηορ απόκηηζηρ ή σπήζηρ ενζώμαηων και άςλων ζηοισείων ενεπγηηικού
(εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ, ηερλνγλσζία) πνπ δελ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
2. Μιζθολογικό κόζηορ δημιοςπγούμενων θέζεων απαζσόληζηρ
3. ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ καθώρ και ζςμμεηοσή ζε εκθέζειρ (ΜΟΝΟ γηα ΜΜΔ)
(Παξάξηεκα Ι)
Δληζρχνληαη έξγα χςνπο επέλδπζεο απφ 300.000 έωρ 3.000.000€ για ηιρ πολύ μικπέρ, ηιρ
μικπέρ και μεζαίερ επισειπήζειρ θαη απφ 1.000.000 έωρ 5.000.000€ για ηιρ μεγάλερ
επισειπήζειρ.
Τν ζπλνιηθφ κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή
πινπνίεζεο θαη ην κέγεζνο επηρείξεζεο.
(Παξάξηεκα ΙΙ)
Αναμένεηαι η Πποκήπςξη ηος Ππογπάμμαηορ

Η Motive ςμβοςλεςηική με μεγάλη εμπειπία ζε παπόμοια ππογπάμμαηα αλαιακβάλεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ επηδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνζηεξίδεη
ηνπο πειάηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο
επηδφηεζεο.
Η Motive Σπκβνπιεπηηθή θα ζαρ ενημεπώζει άμεζα γηα ηηο εμειίμεηο ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ηνπ δηθνχ ζαο θαθέινπ πξνο επηδφηεζε. Γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζή ζαο,
επηθνηλσλήζηε κε ηε Motive Σπκβνπιεπηηθή.
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Παπάπηημα Ι
Δνιζσςόμενερ Δπενδύζειρ
Τπηπεζίερ (ενδεικτικά)
Τγεία
 ππεξεζίεο e-inclusion – active ageing, ππνζηήξημεο ΑκΔΑ θηι
 ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεταηξηθήο
 ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
 ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζην ζεκείν παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο
 ππεξεζίεο secure patient access to Electronic Medical Records
 ππεξεζίεο ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Υγεία θαη ηε θνηλσληθή αζθάιηζε
 ππεξεζίεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (online) & Υπεξεζίεο Δθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ γηα ζέκαηα Υγείαο
θαη Πξφλνηαο
Πολιηιζμόρ, Σοςπιζμόρ, Δνημέπωζη, Φςσαγωγία
 ππεξεζίεο εηθνληθήο μελάγεζεο
 ππεξεζίεο αλάπηπμεο online & mobile gaming
 νινθιεξσκέλεο semantic ππεξεζίεο Destination Management θηι
 ππεξεζίεο augmented reality
 ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θφζκνπ κε ρξήζε έμππλσλ εηηθεηψλ (smart tags)
Ππάζινερ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ & Δπικοινωνιών (Green ICT)
 ππεξεζίεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
 ππεξεζίεο απνυινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ
 έμππλα δίθηπα πιέγκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
Φηθιακό Πεπιεσόμενο
 επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο Υπεξεζίεο Πξφζβαζεο ζε Ψεθηαθά Γεδνκέλα
 δηαδηθηπαθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ, δηαδηθηπαθψλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ
 ππεξεζίεο digital signage κε ζχζηεκα ad management
Έξςπνη Γεωπγία & Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ Σποθίμων
 ππεξεζίεο ηρλειαζηκφηεηαο (traceability) αγαζψλ κε RFID
 ππεξεζίεο precision agriculture
 ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε remote sensing
 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ςεθηαθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηξνθίκσλ (LIMS)
Βεληιζηοποίηζη Παπαγωγήρ & Λειηοςπγίαρ Δπισειπήζεων
 ππεξεζίεο έμππλεο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
 ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο επηρεηξεζηαθήο γλψζεο
 ππεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ αμηνπνηνχλ-επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα απφ ην
ρψξν βηνκεραληθήο παξαγσγήο
Ηλεκηπονικέρ – Σηλεπικοινωνιακέρ Τπηπεζίερ
 θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο (cross platform)
 ζεκαηηθέο ππεξεζίεο social networking
 context aware services

Παπάπηημα ΙΙ
Δπισοπήγηζη
Πεπιθέπειερ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία- Θξάθε, Ήπεηξνο, Γπηηθή
Διιάδα
Θεζζαιία, Ιφληα, Κξήηε, Πεινπφλλεζνο, Β. Αηγαίν,
Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Αηηηθή,
Σηεξεά Διιάδα: μόνο Ννκνί Φσθίδνο & Δπξπηαλίαο
Νφηην Αηγαίν, Σηεξεά Διιάδα: Ννκνί Φζηψηηδνο,
Δχβνηαο, Βνησηίαο

Μεγάλερ
Δπισειπήζειρ
40%

Ποζοζηά Δνίζσςζηρ
Μεζαίερ
Μικπέρ & Πολύ Μικπέρ
Δπισειπήζειρ
Δπισειπήζειρ
50%
60%

30%
20%

40%
30%

50%
40%

15%

25%

35%

www.motive.com.gr
Motive Συμβουλευτική, Κουντουριώτου 21, Τ.Κ.: 54625, Θεσσαλονίκη 2310 541017, fax: 2310 521402, info@motive.com.gr
Υποκατάστημα, Παναγούλη 66, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα 2410628880, fax: 2410628881, info@motive.com.gr
-2-

