Νέα Τροποποιημένη Πρόσκληση των Δράσεων
“Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα” στο πλαίσιο
του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
- Καινοτομία" (20/07/2018)
Οι Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα" θα ενισχύσουν επιχειρήσεις είτε να
κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα, είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο. 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).

Η δράση "Ψηφιακό Βήμα" απευθύνεται σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις , οι
οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ
και μέχρι 50.000 ευρώ.

Η δράση "Ψηφιακό Άλμα" απευθύνεται σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες
θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμό από 55.000 ευρώ και
μέχρι 400.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο ένα έτος για το
"Ψηφιακό Βήμα" και στο ενάμιση έτος για το "Ψηφιακό Άλμα" και το ποσοστό
επιχορήγησης σε 50%. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός
δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή)
ή / και δάνειο.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να:
• Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας Να τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις
• Εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων
• Προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε
ποσοστό τουλάχιστον 60%
• Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
• Υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων
δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
• Πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο
Περιφέρεια
•
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συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) και
να μην διαθέτουν κανένα ΚΑΔ που να ξεκινάει από 01 ή 02

Επιλέξιμες Δαπάνες


Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και
την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών



Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού



Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
-

2 τουλάχιστον γλώσσες

-

Mobile responsive

-

Λογισμικά

παραγγελιοληψίας,

αποθήκευσης

πληρωμών


Υπηρεσίες που αφορούν σε:
-

φιλοξενία (hosting, collocation)

-

σύνδεση στο διαδίκτυο

-

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

& ηλεκτρονικών



-

ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

-

ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

-

μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ηλεκτρονική υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται
και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis
Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη: 17 Σεπτεμβρίου 2018 02 Οκτωβρίου 2018

Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης:
ΕΛΑΝΕΤ www.elanet.gr
τηλ. 2130166100
e-mail: vima@elanet.gr & alma@elanet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

Για περισσότερες πληροφορίες

εδώ

πατήστε εδώ

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 3680 722 / 884, και
στο e-mail peleki@acsmi

