Η Δράςθ ςτοχεφει ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων.

Προχπολογιςμόσ Δράςησ
50 εκατ. ευρϊ για το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ.
Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ.

Δικαιούχοι της Δράσης
Τφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ:
-

ζχουν κλείςει τουλάχιςτον δυο (2) πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ και τθροφν βιβλία Β' και Γ'
κατθγορίασ μζχρι τισ 31.12.2017
διακζτουν ζναν (1) τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ δραςτθριότθτασ που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
Παράρτθμα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ).

Επενδυτικά Σχζδια & Επιδότηςη
Επενδυτικά ςχζδια από 55.000 ευρϊ ζωσ 400.000 ευρϊ.
Επιδοτείται το 50% των επιλζξιμων δαπανϊν.

Βαςικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ
Οι επιχειριςεισ κα πρζπει:
-

Να εμφανίηουν τθν τελευταία τριετία, τουλάχιςτον ζνα κετικό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και
αποςβζςεων
Να προςκομίςουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ αποδεικτικά ςτοιχεία
εξαςφάλιςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 60% τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ του επενδυτικοφ ςχεδίου
Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, άδεια
λειτουργίασ
Να υποβάλλουν δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν ενταχκεί ςε άλλο
πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ
Να μθν περιλαμβάνονται ωσ δικαιοφχοι ςε αποφάςεισ ανάκλθςθσ παλαιότερων δράςεων που
αφοροφν τθν ψθφιακι τεχνολογία
Να πραγματοποιιςουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ., αποκλειςτικά ςε μία μόνο
Περιφζρεια
Να υποβάλλουν επενδυτικό ςχζδιο που να αφορά ςε επιλζξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ
-

Προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία, νζων μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ
ΣΠΕ, απαραίτθτου για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και τθν εξαςφάλιςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν

-

Προμικεια και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ
Ηλεκτρονικό κατάςτθμα απαραίτθτα με χαρακτθριςτικά:
2 τουλάχιςτον γλϊςςεσ
Mobile responsive
Λογιςμικά παραγγελιολθψίασ, αποκικευςθσ και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν

Υπηρεςίεσ που αφοροφν ςε:
-

φιλοξενία (hosting, collocation)
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
ψθφιακι διαφιμιςθ (google ads, facebook ads)
ανάπτυξθ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ
ανάπτυξθ ι/και πιςτοποίθςθ ψθφιακισ πολιτικισ αςφάλειασ,
μεταφορά δεδομζνων ι παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ
Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό).

Οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ από την ημερομηνία υποβολήσ τησ αίτηςησ χρηματοδότηςησ.
Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρηςησ
Κάκε επιχείρθςθ πριν τθν υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει
ερωτθματολόγιο και να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ ψθφιακι τθσ κατάςταςθ (εξοπλιςμόσ ΣΠΕ
τελευταίασ τριετίασ, λογιςμικό, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, λοιπά ςτοιχεία ΣΠΕ).
Με βάςθ τθν ψθφιακι τθσ κατάςταςθ κατατάςςεται αυτόματα ςε μία από τισ τζςςερισ (4) ψθφιακζσ
βακμίδεσ που ορίηουν τα επίπεδα ψθφιακισ ωριμότθτασ ςφμφωνα με τον Οδθγό τθσ Δράςθσ.

Το επενδυτικό ςχζδιο θα πρζπει να ςτοχεφει ςτην αναβάθμιςη τησ επιχείρηςησ τουλάχιςτον κατά δφο (2)
ψηφιακζσ βαθμίδεσ:
-

από τθν Χαμθλι (Δ) ςτθν Ανϊτερθ (Β) ψθφιακι βακμίδα,
από τθν Μζςθ (Γ) ςτθν Ανϊτατθ (Α) ψθφιακι βακμίδα,
από τθν Ανϊτερθ (Β) ςτθν Ανϊτατθ (Α) ψθφιακι βακμίδα.

Από τθν ανωτζρω προχπόκεςθ εξαιροφνται οι επιχειριςεισ που ζχουν ιδθ καταταγεί ςτθν Ανϊτατθ
βακμίδα (Α).

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειριςεισ υποβάλλουν θλεκτρονικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ που ςυνοδεφεται και από θλεκτρονικό
φάκελο υποψθφιότθτασ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων www.ependyseis.gr/mis .
Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
υποβολισ/ζνταξθσ του Παραρτιματοσ Ι ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (π.χ. αρχείο
τφπου pdf).
ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κάκε επιςυναπτόμενο ζγγραφο κα πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα μζχρι 10
ΜB.

Οι νζοι χριςτεσ κατά τθν εγγραφι τουσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) :
-

ςυμπλθρϊνουν το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ
επιλζγουν τθ Δράςθ με τίτλο «Ψθφιακό Αλμα».

Περίοδοσ Υποβολήσ
Ζναρξθ Τποβολϊν: 11 Ιουνίου 2018
Λιξθ Τποβολϊν: 17 Σεπτεμβρίου 2018

