
 

 
 
 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜµΕ 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρµογή δυο δράσεις για την ενίσχυση της 

ψηφιακής ταυτότητας πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, το «ψηφιακό βήµα» και το 

«ψηφιακό άλµα». Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 4 ψηφιακές βαθµίδες, χαµηλή (0-4 βαθµοί), 

µέση (4,5 έως 8 βαθµοί), ανώτερη (8,5 έως 14,5 βαθµοί) και ανώτατη (15 έως 18 βαθµοί) και 

σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθµισης τους κατά µία βαθµίδα στο 

ψηφιακό βήµα και κατά δύο στο ψηφιακό άλµα µέχρι την ανώτατη βαθµίδα. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής έχουν όλες οι ΜµΕ που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Λειτουργούν νόµιµα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται. 

• Έχουν κλεισµένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι 31.12.2017. 

• ∆ιαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων 

πλην των µη επιλέξιµων ΚΑ∆ (γεωργικών δραστηριοτήτων, µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, 

τυχερά παιχνίδια, κλπ) σύµφωνα µε το οδηγό του προγράµµατος. 

• Έχουν αποδεδειγµένα τη δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής συµµετοχής. 

• Έχουν θετικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία από τις 3 διαχειριστικές 

χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.  

• ∆εν συστεγάζονται µε άλλη επιχείρηση (ούτε ατοµική) στον ίδιο χώρο. 

• ∆εν θεωρούνται προβληµατικές ΜΜΕ, ούτε εκκρεµεί ανάκληση επιχορήγησης. 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράµµατα 

που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό De minimιs. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Για την δράση «ψηφιακό βήµα», ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κυµαίνεται από 5.000 Ευρώ έως 

50.000 Ευρώ, ενώ για την δράση «ψηφιακό άλµα», από 55.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ.  

Η ένταση ενίσχυσης και για τις δύο δράσεις ψηφιακού µετασχηµατισµού ανέρχεται στο 50% του 

επιλέξιµου προϋπολογισµού.  

Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες από την έγκριση της αίτησης 

χρηµατοδότησης για τη δράση ψηφιακό βήµα και δεκαοχτώ (18) µήνες για το ψηφιακό άλµα. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικών και εφαρµογών 

πληροφορικής, Υπηρεσίες Τεχνολογιών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και πρόσληψης νέου 

προσωπικού. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από 04.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως : 

 

  



 

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών 1 και 2 µπορεί να κυµαίνεται από 0 έως το 100% του 

προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ οι δαπάνες παραµετροποίησης λογισµικό και 

εκπαίδευσης µπορούν να φθάσουν το 40%του κόστους λογισµικού. 

Οι δαπάνες της κατηγορίας 3 µπορούν να κυµαίνονται από 0 έως 25% του προϋπολογισµού ενώ η 

κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.  

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστηµα από 11.06.2018 

µέχρι 31.10.2018 και ώρα 16.00. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

Servers για τη φιλοξενία εφαρµογών ή servers µε συνοδευτικό εξοπλισµό 

δικτύωσης µε τη µορφή Infrastructureas a Service 
 

Εξοπλισµός δικτύου, routers, switches, firewalls, bluetooth και υποδοµές Wi-Fi.   

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktops, laptops)  

Εξοπλισµός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  

Άλλος εξοπλισµός (bar code readers, διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top 

boxes) 
10% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

Εφαρµογές γραφείου, antiviruses, κλπ  

Ανάπτυξη-Αναβάθµιση ιστοσελίδας (σε 2 γλώσσες και σε περιβάλλον κινητών 

συσκευών) προσβάσιµη από ΑΜΕΑ (WCAG2) 
Έως 2.500 Ευρώ 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop (σε 2 γλώσσες και σε περιβάλλον 

κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version που θα 

συνοδεύεται από παραγγελιοληψία, αποθήκη και ηλεκτρονικές πληρωµές, 

προσβάσιµο από ΑΜΕΑ (WCAG2). 

Έως 4.000 Ευρώ 

Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές B2C, B2B, B2E.  

∆ιαχείριση πιστώσεων (credit control management) ή/και ηλεκτρονικών πληρωµών.  

Προγράµµατα βελτιστοποίησης παραγωγής διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, PMS)  

Προγράµµατα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)  

Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης Έως 70% 

Λογισµικό για ηλεκτρονική τιµολόγηση  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Φιλοξενία (hosting, collocation)  

Σύνδεση στο διαδίκτυο  

Υπηρεσίες digital marketing (google ads, facebook ads) Έως 5% 

Παρουσία στα social media Έως 1.000 Ευρώ 

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης Έως 5% 

Υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος  

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας Έως 10% 

Υπηρεσίες καταχώρησης, µετασχηµατισµού και µεταφοράς δεδοµένων Έως 10% 

Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 
5%   έως 2.500 Ευρώ για ΨΒ 

 και έως 4.000 Ευρώ για ΨΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 

Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό 12.000 ανά ΕΜΕ)  
40%  έως 20.000 Ευρώ για ΨΒ 

και έως 24.000 Ευρώ για ΨΑ  


