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Πρόγραμμα επιδότησης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών” 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού 
σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής. 
2. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με 
ελληνικό ΑΦΜ. 
3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής . 
4. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 
5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ 
του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
6. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,. 

7. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, 

8. Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση 
9. τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 
10. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
11. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν 

αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 
δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

12. Δεν είναι προβληματικές, 
13. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 
14. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. 
15. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) 

(επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας), 
16. Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Ιδιωτικές 

Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Η επιδότηση ξεκινάει από 200.000€ έως 2.000.000€ ανάλογα το 
μέγεθος της επιχείρησης, το είδος των δραστηριοτήτων και των 
επιλέξιμων δαπανών και τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ                                                                                                                

 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των 

εγκεκριμένων έργων ορίζεται το 

διάστημα  των 24 μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 

εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του 

Φορέα υλοποίησης. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής 

ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, και η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των Ελληνικών 

Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες Δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

• Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που προηγούνται 

της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος 

• Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την 

επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, 

καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.   

• Διενέργεια έρευνας αγοράς.   

• Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για 

την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, 

εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την 

ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου,. 

• Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης. 

• Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός. 

• Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος. 

• Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση  

• Εμπορική αξιοποίηση 

• Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις. 

• Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας 

• Δαπάνες Προσωπικού (≥40% Π/Υ) 

• Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:  

1. Στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)   

2. Σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης  

3. Φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου. 

• Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% Π/Υ) 

1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους.  

2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  

3.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις.  

5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης.  

• Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού του 

έργου. 

 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:                               

από 22/6/2022 έως και 31/12/2022 

Προϋπολογισμός Δράσης:              

100.000.000,00 €                               
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• Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% Π/Υ) 

1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται άμεσα με το έργο.  

2. Δαπάνες δημοσιότητας. 

3. Αναλώσιμα.  

4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.  

5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.   

• Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο (αποσβεστέα αξία 

24 μηνών). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό. 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive 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 Συμβουλευτικη. 


