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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020  
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ) 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε, είτε  να κάνουν τα πρώτα τους 
Ψηφιακά βήματα είτε να αναβαθμιστούν περεταίρω.    
Ο συνολικός προϋπολογισμός των Δράσεων ανέρχεται στο ποσό των  70.000.000 € (35.000.000 € έκαστη) 
 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» απευθύνονται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές , Μικρές και Μεσαίου 
Μεγέθους Επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

Η Δράση «Ψηφιακό Βήμα», απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οποίες 
κατατάσσονται σε χαμηλή η μέση ψηφιακή βαθμίδα. 

 Σε αυτή την κατηγορία ο Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι από 10.000 € έως και 
80.000 €. 

Η Δράση «Ψηφιακό Άλμα», απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεν περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά ο 
εξοπλισμός τους χρειάζεται αναβάθμιση.  

 Σε αυτή την κατηγορία ο Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι από 10.000 € έως και 
200.000 €. 

 

Σημείωση: Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου 
κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.  

 
3. ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο από το οποίο 
θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά. Ειδικότερα το Ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1) 

2 Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1) 

3 Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing) 

4 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) - Server(s) (0.5, 1) 

5 Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scanners, projectors) 

6 
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcode readers, 
Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.) 

7 Ύπαρξη ιστοσελίδας 

8 Σύνδεση σε e-marketplaces 

9 Digital marketing (Google ads, facebook ads) 

10 Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

11 Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων 

12 Ασφαλείς πληρωμές 

13 Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση 
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14 Εφαρμογές γραφείου, Antivirus 

15 
Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου 
ERP, SCMS, WMS,PMS) 

16 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS) 

17 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 

18 Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας 

 
 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αναμένεται να είναι οι ακόλουθες : 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό  
Ποσό στον Επιχορηγούμενο 
Προϋπολογισμό του Έργου 

1 Αγορά νέου εξοπλισμού 100% 

2 Αγορά νέου λογισμικού 100% 

3 Αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ 
Έως και στο 25% του 
επενδυτικού σχεδίου 

*Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
 
 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των Χρηματοδοτούμενων Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 Μήνες από την 
επίσημη απόφαση ένταξη της Επένδυσης στο Πρόγραμμα. 
 
 

7. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να οδηγεί στην ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρίας κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα, η 
οποία θα αποδειχθεί με επαναξιολόγησή της βάσει του ιδίου ερωτηματολογίου. 

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται ήδη, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησής τους, στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα. 

 

Η ημερομηνία που θα ανοίξουν οι προσκλήσεις για υποβολές αιτήσεων εξαρτάται αποκλειστικά από τη ΜΟΔ . 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για την  ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 
, 
 
 
 
 
 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα Νομοθεσία και τη συνήθη 

πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και 

τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν έργο 

τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 


