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ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ», ΔΠΑ 2014-2020 
 

1. ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο κε έκθαζε ζηνλ 
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κεζαίσλ, κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ. Η δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ Γπάζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων  50.000.000  €. 
 

2. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Η Γξάζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε Πολύ Μικπέρ , Μικπέρ και Μεζαίος Μεγέθοςρ Δπισειπήζειρ θαη ζε απηή ζα 
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:  

 Να ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαη Γ’ θαηεγνξίαο θαη κέρξη 31.12.17 

 λα έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

 Να εκθαλίδνπλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

 Να πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμαζθάιηζεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% 

 Να ιεηηνπξγνχλ λφκηκα δηαζέηνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

 Να ππνβάινπλ δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο 

 Να κελ πεξηιακβάλνληαη σο δηθαηνχρνη ζε απνθάζεηο αλάθιεζεο παιαηφηεξσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
ςεθηαθή ηερλνινγία 

 Να κελ βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Να πξαγκαηνπνηήζνπλ κία επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ., απνθιεηζηηθά ζε κία κφλν Πεξηθέξεηα 

 Να ππνβάινπλ επελδπηηθφ ζρέδην πνπ λα αθνξά ζε επηιέμηκν ΚΑΓ. 
Φηθιακή Καηάηαξη Δπισείπηζηρ 
Κάζε επηρείξεζε πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη εξσηεκαηνιφγην θαη λα 
απνηππψζεη ηελ πθηζηάκελε ςεθηαθή ηεο θαηάζηαζε (εμνπιηζκφο ΣΠΔ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ινγηζκηθφ, ςεθηαθέο 
ππεξεζίεο, ινηπά ζηνηρεία ΣΠΔ). 
Με βάζε ηελ ςεθηαθή ηεο θαηάζηαζε θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο 4 ςεθηαθέο βαζκίδεο πνπ νξίδνπλ ηα επίπεδα 
ςεθηαθήο σξηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε. 
  
Σν επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 
1 βαζκίδα ελδεηθηηθά: 
• απφ ςεθηαθή βαζκίδα (Γ) ζε (Γ) 
• απφ ςεθηαθή βαζκίδα (Γ) ζε (Β) θ.ν.θ. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ 

Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ζα θπκαλζεί κεηαμχ 5.000 € θαη 50.000 €. Σν πνζνζηφ ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο έθαζηνπ Δπελδπηηθνχ Έξγνπ έρεη νξηζηεί ζην 50% ηων Δπιλέξιμων Γαπανών. 
 

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΣΟΜΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ) νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε 
παξνχζα Γξάζε είλαη απηέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
(ΚΑΓ). πλνπηηθά απφ ηελ παξνχζα δξάζε αποκλείονηαι επισειπήζειρ πος διαθέηοςν ΚΑΓ ζηοςρ κάηωθι ηομείρ: 

 Γεωπγία, Γαζοκομία, αλιεία 

 Μεηαποίηζη 

 Υονδπικό και λιανικό εμπόπιο · επιζκεςή μησανοκίνηηων οσημάηων και μοηοζικλεηών 

 Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών Δζηίαζηρ 

 Υπημαηοπιζηωηικέρ και Αζθαλιζηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 

 Σέσνερ, Γιαζκέδαζη και Φςσαγωγία 

 Γπαζηηπιόηηηερ Οπγανώζεων και άλλερ Γπαζηηπιόηηηερ παποσήρ πποζωπικών ςπηπεζιών (κωδικοί 
94. και 96. ) 
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5. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε αλακέλεηαη λα είλαη νη αθφινπζεο : 

Α/Α Καηηγοπία Γαπάνηρ 
Μέγιζηο Δπιλέξιμο Ποζοζηό  
Ποζό ζηον Δπισοπηγούμενο 
Πποϋπολογιζμό ηος Έπγος 

1 

Δμνπιηζκφο ( servers, ππνδνκή αζχξκαηνπ θαη ελζχξκαηνπ 
δηθηχνπ, Ηι. Τπνινγηζηέο, Δθηππσηέο, scanners, άιινο 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζπλδεφκελνο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηεο επηρείξεζεο 

100% 

2 
Λνγηζκηθφ ( εθαξκνγέο γξαθείνπ, antivirus) θαη ινγηζκηθφ γηα 

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 
 

3 Αλαβάζκηζε - αλάπηπμε ηζηνζειίδαο 10% εωρ και 2.500 € 

4 
Τπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο e-shop 
20% εωρ και 4.000€ 

5 

πκκεηνρή ζε Δγρψξηεο θαη Δμσρψξηεο Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-
Marketplaces), Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ (credit 

control management) ή/ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, 
Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ηχπνπ ERP, SCMS,WMS, CRM, 

 

6 
Δμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 
70% 

7 
Τπεξεζίεο (hosting, χλδεζε ζην Γηαδίθηπν, Τπεξεζίεο 

κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο) 
 

8 Τπεξεζίεο Digital Marketing 
5% 

 

9 Παξνπζία ζηα Social Media Δωρ 1.000 € 

10 
Αλάπηπμε ή/θαη πηζηνπνίεζε ςεθηαθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο / 

Τπεξεζίεο θαηαρψξεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ 

10% 

11 χληαμε θαη Παξαθνινχζεζε Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ 5% εωρ και 2.500€ 

 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (λέν πξνζσπηθφ) 
40% και μέσπι 24.000€ ωρ 

ακολούθωρ: 
12.000 € ανά ΔΜΔ 

* Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.. 
 

6. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 

Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο 
 
 
Ωο ημεπομηνία έναπξηρ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 11/06/2018 κε καηαληκηική ημεπομηνία ππνβνιήο ζηηο 
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Με εθηίκεζε, 

 

Γηα ηελ  ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΣΜΗΜΑ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΧΝ  
 
, 
 
 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν απνηεινχλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όια ηα παξαπάλσ ελδέρεηαη λα επηδερζνχλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Η Energy Financial Group 

δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ην παξφλ ηξνπνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ/ εηο νιφθιεξνλ. 


