
                                                                                                                               
                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Strategic  Business Systems   

                                                                                                                                             Business Consulting  

        
      

Motive Συμβουλευτική 
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ: 54626  Τηλ: 2310 541017,  
Παραδείσου 14Α, Αθήνα, Τ.Κ.: 15125, Τηλ: 210 6850499 
E-mail: info@motive.com.gr,  Web:www.motive.com.gr 

Πρόγραμμα επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία MME” 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με 
ελληνικό ΑΦΜ. 
2. Να είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής. 
3. Να έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 
4. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη 
δραστηριότητα/ΚΑΔ. 
5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021  να παρείχαν 

απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. 
6. Να λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 

νομοθεσία, 
7. Να συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική 

Επιχείρηση 
8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 
9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
10. Να μην εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 
11. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. 
12. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) 

(επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας), 
13. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) 
14. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 
ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν 
από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης. 

15. Να υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Οι  δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με 

κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία): 

Κατηγορία 
Επιχείρησης 

Μέγεθος Επιχείρησης 
(μ) 

Ονομαστική Αξία 
Voucher(s) (Μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη 
Επιλέξιμη 
Δαπάνη 

Ένταση 
Ενίσχυσης 

1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90% 

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90% 

2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90% 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90% 

3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90% 

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90% 

4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90% 

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90% 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση 

της ψηφιακής ωριμότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της 

χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα 

ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. 
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει από 900€ έως 18000€ 
ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης(ποσοστό επιδότησης 90% 
επί της δαπάνης).                                                                                                             

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση 
είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών 
υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).  

• Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να 
χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο 
επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η 
οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία 
συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από 
εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια 

χρηματοδότηση).  

• Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και 
παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται 
συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του 
Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών 
συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι 
οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο). 

• Επιδοτούμενη Λύση = Κατάλληλη σύνθεση (α) ενός ή περισσότερων ψηφιακών 
προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και (β) συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι 
οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς 
μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωσης κουπονιού). 

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. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Ως ημερομηνία προκήρυξης του 

Προγράμματος νοείται η ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Προκήρυξης από 

τον φορέα Υλοποίησης. 

 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:                               

22/6/2022- 31/10/2022  

Προϋπολογισμός Δράσης: 

180.000.000,00€ 

 


