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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Ε.Σ.Π.Α.	2014-2020	

«ΨΗΦΙΑΚΟ	ΑΛΜΑ»	

	

Προκήρυξη	 του	 Υπ.	 Οικονομίας	 και	 Ανάπτυξης	 της	 Δράσης	 του	 ΕΠΑνΕΚ	 (ΕΣΠΑ	 2014-2020)	 καλεί	 τους	
ενδιαφερόμενους	να	συμμετάσχουν	στο	πρόγραμμα:	

«Ψηφιακό	Άλμα»	
	

ΣΤΟΧΟΣ	ΤΗΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

Βασικός	 στόχος	 της	 δράσης	 είναι	 η	 ενίσχυση	 της	 ψηφιακής	 ταυτότητας	 των	 πολύ	 μικρών,	 μικρών	 και	
μεσαίων	επιχειρήσεων.	
 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	

Στο	πλαίσιο	της	παρούσας	δράσης	ενισχύονται	υφιστάμενες	πολύ	μικρές,	μικρές	και	μεσαίες	Επιχειρήσεις,	
όπως	αυτές	ορίζονται	στη	Σύσταση	της	Επιτροπής	2003/361/ΕΚ.	
	

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

§ Να	τηρούν	βιβλία	β’	και	γ’	κατηγορίας	και	μέχρι	31/12/2017	να	έχουν	κλεισμένες	τουλάχιστον	δύο	
(2)	πλήρεις	διαχειριστικές	χρήσεις.	

§ Να	 διαθέτουν	 ένα	 τουλάχιστον	 επιλέξιμο	 ΚΑΔ	 δραστηριότητας,	 κατά	 την	 υποβολή	 της	 αίτησης	
χρηματοδότησης.	

§ Μετά	 τη	 συμπλήρωση	 του	 ερωτηματολογίου	 ψηφιακής	 κατάταξης	 και	 αφού	 καταταγούν	 στην	
αντίστοιχη	 ψηφιακή	 βαθμίδα,	 δύνανται	 να	 υποβάλλουν	 επενδυτικό	 σχέδιο	 υπό	 την	 προϋπόθεση	
κατάταξής	τους	σε	2	ανώτερες	ψηφιακές	βαθμίδες	από	την	αρχική,	εκτός	και	εάν	έχουν	καταταγεί	
ήδη	στην	ανώτατη	βαθμίδα	ή	στην	Β	όπου	η	ανώτερη	που	μπορούν	να	οδηγηθούν	είναι	η	Α.	

§ Να	 προσκομίσουν	 κατά	 την	 υποβολή	 της	 αίτησης	 χρηματοδότησης	 αποδεικτικά	 στοιχεία	
εξασφάλισης	σε	ποσοστό	τουλάχιστον	του	60%	της	Ιδιωτικής	Συμμετοχής.	

§ Να	εμφανίζουν	 τουλάχιστον	ένα	θετικό	 (μεγαλύτερο	 του	μηδενός)	αποτέλεσμα	προ	φόρων,	 τόκων	
και	αποσβέσεων	την	τελευταία	τριετία.	

§ Να	 δραστηριοποιούνται	 στην	 Ελληνική	 επικράτεια	 και	 να	 πραγματοποιήσουν	 επένδυση	
αποκλειστικά	σε	μία	μόνο	Περιφέρεια.	

§ Να	πραγματοποιήσουν	επένδυση	αποκλειστικά	σε	μία	Περιφέρεια.	
§ Να	 έχουν	 την	 ιδιότητα	 της	 Μικρομεσαίας	 Επιχείρησης	 σύμφωνα	 με	 τον	 Ορισμό	 των	 ΜΜΕ	 της	

σύστασης	 της	 ΕΕ	 2003/361/ΕΚ,	 λαμβανομένων	 υπόψη	 των	 όρων	 για	 τη	 διατήρηση	 της	 ιδιότητας	
αυτής.	

§ Να	 δεσμεύονται	 ότι	 λειτουργούν	 ή	 ότι	 θα	 λειτουργήσουν	 νόμιμα	 αποκτώντας	 την	 κατάλληλη,	
σύμφωνα	με	την	κείμενη	νομοθεσία,	άδεια	λειτουργίας.	
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§ Να	 λειτουργούν	 με	 μία	 από	 τις	 ακόλουθες	 μορφές	 επιχειρήσεων	 εταιρικού/εμπορικού	 χαρακτήρα	
[Α.Ε.,	Ε.Π.Ε.,	Ο.Ε.	ή	Ε.Ε.,	Ι.Κ.Ε,	ατομικές	επιχειρήσεις	και	Κοιν.Σε.Π.	του	Ν.	4019/2011,	Συνεταιρισμοί,	
Ναυτιλιακή	Εταιρεία	Πλοίων	Αναψυχής	(Ν.Ε.Π.Α.)]	και	να	τηρούν	ή	να	δεσμευτούν	ότι	θα	τηρήσουν	
εφόσον	εγκριθούν	απλογραφικά	ή	διπλογραφικά	βιβλία	του	ΚΦΑΣ.	

§ Να	 μην	 είναι	 προβληματικές	 επιχειρήσεις	 όπως	 αυτές	 ορίζονται	 στις	 κατευθυντήριες	 γραμμές	
σχετικά	με	τις	κρατικές	(2014/C249/01).	

§ Να	 διαθέτουν	 ή	 να	 δεσμευτούν	 με	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 Νόμιμου	 Εκπροσώπου	 ότι	 μέχρι	 την	
ολοκλήρωση	της	επένδυσης	θα	μεριμνήσουν	για	τις	κατάλληλες	υποδομές	και	υπηρεσίες	με	σκοπό	
την	 ελαχιστοποίηση	 των	 εμποδίων	 και	 τη	 διευκόλυνση	 της	 πρόσβασης	 σε	 αυτές,	 όπου	αυτό	 είναι	
απαραίτητο	και	αναγκαίο,	ατόμων	με	αναπηρία.	Ως	υποδομές	νοούνται	τόσο	οι	κτιριακές	υποδομές,	
όσο	και	οι	ηλεκτρονικές	εφαρμογές.	

§ Να	μη	βρίσκονται	υπό	πτώχευση,	εκκαθάριση	ή	αναγκαστική	διαχείριση	
§ Να	μην	εκκρεμεί	σε	βάρος	τους	ανάκτηση	κρατικής	ενίσχυσης	έπειτα	από	απόφαση	της	Ε.Ε.	με	την	

οποία	μια	ενίσχυση	κηρύσσεται	παράνομη	και	ασυμβίβαστη	με	την	εσωτερική	αγορά	
§ Να	 υποβάλλουν	 στα	 επενδυτικά	 σχέδια	 δαπάνες	 που	 δεν	 έχουν	 χρηματοδοτηθεί	 και	 δεν	 έχουν	

ενταχθεί	σε	άλλο	πρόγραμμα	που	χρηματοδοτείται	από	εθνικούς	ή	κοινοτικούς	πόρους	
§ Να	δεσμευτούν	ότι	τα	επενδυτικά	σχέδια	δεν	έχουν	υποβληθεί	για	ένταξη	και	δεν	θα	υποβληθούν	σε	

άλλο	πρόγραμμα	που	χρηματοδοτείται	από	εθνικούς	ή	κοινοτικούς	πόρους	
§ Να	μην	συντρέχουν	λόγοι	αποκλεισμού	του	άρθρου	40	του	Ν.	4488/2017(Α137/13.09.2017)	
§ Να	τηρούν	τον	κανόνα	De	Minimis.	
§ Να	υποβάλλουν	μία	και	μοναδική	επενδυτική	πρόταση	ανά	Α.Φ.Μ.	

	

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ	ΤΟΜΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	

Τα	 επενδυτικά	 σχέδια	 που	 θα	 χρηματοδοτηθούν	 αφορούν	 το	 σύνολο	 των	 οικονομικών	 δραστηριοτήτων	
εξαιρουμένων	του	Παραρτήματος	IV	της	προκήρυξης. 
	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΩΝ	–	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ	

Ο	 επιχορηγούμενος	 προϋπολογισμός	 κάθε	 επενδυτικού	 σχεδίου	 κυμαίνεται	 από	 55.000,00€	 έως	
400.000,00€.	 Το	 ποσοστό	 Δημόσιας	 Χρηματοδότησης	 ανέρχεται	 σε	 50%.	 Η	 Δημόσια	 Δαπάνη	
συγχρηματοδοτείται	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	 (ΕΤΠΑ)	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
και	από	Εθνική	Συμμετοχή.	

Για	την	κάλυψη	της	ιδιωτικής	συμμετοχής,	ο	δυνητικός	δικαιούχος	της	ενίσχυσης	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	
ιδίους	πόρους	(ίδια	συμμετοχή)	ή/και	δάνειο.	

Το	παρόν	πρόγραμμα	χρηματοδοτείται	με	συνολικό	ποσό	50	εκατ.	€	(Δημόσια	Δαπάνη)	και	κατανέμεται	στις	
περιφέρειες	της	χώρας	ως	εξής:	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	 Π/Υ	(Δ/Δ)	€	
Ανατολική	Μακεδονία-	Θράκη,	
Κεντρική	Μακεδονία,	Ήπειρος,	
Θεσσαλία,	Δυτική	Ελλάδα	

31.413.393,00	
	

Δυτική	Μακεδονία,	Ιόνια	Νησιά,	
Πελοπόννησος,	Βόρειο	Αιγαίο,	Κρήτη	

6.649.874,00	
	

Αττική	 8.903.082,00	
Στερεά	Ελλάδα	 1.450.881,00	
Νότιο	Αιγαίο	 1.582.770,00	

ΣΥΝΟΛΟ	 50.000.000,00	
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΡΓΩΝ	

Η	 διάρκεια	 υλοποίησης	 των	 εγκεκριμένων	 έργων	 ορίζεται	 σε	 δεκαοκτώ	 (18)	 μήνες	 από	 την	 ημερομηνία	
έκδοσης	της	απόφασης	ένταξης	του	επιχειρηματικού	σχεδίου.	
	

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	

Οι	επιλέξιμες	κατηγορίες	δαπανών	είναι	οι	εξής:	

1. Εξοπλισμός	:	Εξυπηρετητές,	Η/Υ,	Ενσύρματη	ή/και	ασύρματη	δικτύωση,	εξοπλισμός	γραφείου,	άλλος	
τεχνολογικός	εξοπλισμός	(έως	100%	του	επιχειρηματικού	σχεδίου).	

2. Λογισμικό	:	Εφαρμογές	γραφείου,	ανάπτυξη/	αναβάθμιση	ιστοσελίδας,	e-shop,	e-marketplaces,	ERP,	
CRM,	κ.ά.		(έως	100%	του	επιχειρηματικού	σχεδίου).	

3. Υπηρεσίες	 :	 Φιλοξενία,	 Σύνδεση	 στο	 Διαδίκτυο,	 Digital	 Marketing,	 Σύνταξη	 και	 παρακολούθηση	
υλοποίησης	του	επενδυτικού	σχεδίου,	κ.ά.	(έως	25%	του	επιχειρηματικού	σχεδίου).	

4. Μισθολογικό	κόστος	εργαζομένων	(έως	40%	και	μέχρι	24.000€)	

Η	 επιλεξιμότητα	 των	 δαπανών	 δύναται	 να	 ξεκινήσει	 από	 την	 ημερομηνία	 υποβολής	 της	 αίτησης	
χρηματοδότησης.	
	

ΥΠΟΒΟΛΗ	–	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	–	ΕΝΤΑΞΗ	–	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	

Η	 ημερομηνία	 έναρξης	 ηλεκτρονικής	 υποβολής	 των	 αιτήσεων	 χρηματοδότησης	 επιχειρηματικών	 σχεδίων	
ορίζεται	η	11.06.2018	με	καταληκτική	ημερομηνία	της	17.09.2018	και	ώρα	16:00.	

Οι	 αιτήσεις	 υποβάλλονται	 ΜΟΝΟ	 ηλεκτρονικά	 και	 υποβάλλεται	 μαζί	 με	 τον	 ηλεκτρονικό	 φάκελος	
υποψηφιότητας	(σχετικός	φάκελος	με	τα	απαραίτητα	δικαιολογητικά).	

Η	αξιολόγηση	 των	 επιχειρηματικών	σχεδίων	θα	 είναι	 συγκριτική,	 βάσει	 των	 κριτηρίων	που	ορίζονται	 στην	
προκήρυξη.		

 
 
	
Χατζηκωνσταντίνου	Ζ.	Κωνσταντίνος	
Διπλ.	Μηχανολόγος	Μηχανικός,	MSc,	MBA	


