ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
Το πρόγραµµα αφορά την ψηφιακή αναβάθµιση των ΜΜΕ επιχειρήσεων µε σκοπό την προσαρµογή τους στις
νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό τους.

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ενισχύονται υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες Επιχειρήσεις.
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και µέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισµένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις. Ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική χρήση του
για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (2018-φορολογικό έτος 2017)
 Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης
και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθµίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό
την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθµίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη
καταταγεί στην ανώτατη βαθµίδα.
 Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο µε προυπολογισµό ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος των
5.000€.
 Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης
της Ιδιωτικής Συµµετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της ιδίας συµµετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο.
 Να εµφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (µεγαλύτερο του µηδενός) αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων την τελευταία τριετία.

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συµπληρώσουν
ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο καταγράφονται ο εξοπλισµός, οι υπηρεσίες, το λογισµικό και τα λοιπά στοιχεία
ΤΠΕ που έχουν αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη και τα οποία διαθέτει/χρησιµοποιεί η επιχείρηση.
Με τη συµπλήρωση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόµατα σε µία από τις 4
ψηφιακές βαθµίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριµότητάς του, ως ακολούθως:

Βαθµός
15 – 18
8.5 – 14,5
4,5 – 8
0–4

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριµότητας
Ψηφιακή Βαθµίδα
Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθµίδα
Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθµίδα
Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθµίδα
∆ - Χαµηλή Ψηφιακή Βαθµίδα

Προϋπόθεση συµµετοχής της επιχείρησης στο Πρόγραµµα είναι να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα την
οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε µία ανώτερη ψηφιακή βαθµίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει
καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθµίδα.
Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηµατοδότησης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθµιστεί
ψηφιακά κατά µία τουλάχιστον βαθµίδα και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή - step change - στα
ψηφιακά του χαρακτηριστικά.
Το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνεται για την ψηφιακή κατάταξη της επιχείρησης είναι το ακόλουθο:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL, LL, Οπτική ίνα)
∆ικτύωση (LAN , WAN/VPN )
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s)
Εξοπλισµός Γραφείου (printers, scaners, projectors)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ
Bar code readers, ∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)
Ιστοσελίδα
Σύνδεση σε e-market places
Digital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media
E-shop /σύστηµα κρατήσεων
Ασφαλείς πληρωµές
Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
Εφαρµογές γραφείου, Antivirus
Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και
των επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης
(CRM, HRMS)
Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας
ΣΥΝΟΛΟ

0/0,5/1
0/0,5/1
0/1
0/0,5/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0-18

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το σύνολο των δαπανών του εξοπλισµού µπορεί να κυµαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου.
1
Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρµογών-λογισµικού για τους σκοπούς της επένδυσης, µε
τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα ή
εξυπηρετητής µε το συνοδευτικό εξοπλισµό δικτύωσης µε τη µορφή του Infrastructure as a Service
(IAAS)
2
Εξοπλισµός Ενσύρµατου ή/ και Ασύρµατου ∆ικτύου & καλωδίωση, ∆ροµολογητές (Routers),
Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδοµή (access points, antennas κτλ.)]
3
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4

Εξοπλισµός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

5

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code
readers, ∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Το σύνολο των δαπανών του λογισµικού µπορεί να κυµαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου.
6
Εφαρµογές γραφείου, antivirus κλπ.
7

8
9

10
11
12
13
14

Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –
mobile responsive ή dedicated mobile version). Μέγιστο ποσοστό επι του προυπολογισµού 10% και
έως 2.500€ ανώτερο ποσό.
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop. Μέγιστο ποσοστό επι του
προυπολογισµού 20% και έως 4.000€ ανώτερο ποσό.
Συµµετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες
τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση),
για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιµών, συµµετοχή σε
προµήθειες, τιµολόγια και πληρωµές, συµµετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και δηµοπρασίες,
κλπ,
Εφαρµογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωµών.
Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των
επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS).
Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS
κλπ).
Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης. Μέγιστο ποσοστό επι
του προυπολογισµού 70%.
Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» µπορεί να κυµαίνεται από 0% έως και το 25% του
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας 3 δεν είναι
υποχρεωτικό να συµπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο εφόσον η επιχείρηση δεν το επιθυµεί.
15
Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads). Μέγιστο ποσοστό επι του προυπολογισµού
5%.
16
Παρουσία στα Social media µέχρι του ποσού των 1.000€.
17
18

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης. Μέγιστο ποσοστό επι του προυπολογισµού
5%.
Υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος.

19

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Μέγιστο ποσοστό επι του
προυπολογισµού 10%.
20
Υπηρεσίες καταχώρησης, µετασχηµατισµού και µεταφοράς δεδοµένων. Μέγιστο ποσοστό επι του
προυπολογισµού 10%.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 4 – ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύνολο των δαπανών της νέας θέσης εργασίας µπορεί να κυµαίνεται έως 40% και µέχρι 20.000€.
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας 4 δεν είναι υποχρεωτικό να συµπεριληφθούν στο επενδυτικό
σχέδιο εφόσον η επιχείρηση δεν το επιθυµεί και δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 5.000€ έως 50.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% ενώ για το υπόλοιπο 50% που αφορά την ιδία συµµετοχή θα
απαιτηθεί να προσκοµισθούν αποδεικτικά κάλυψης της ιδίας συµµετοχής είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε
µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, µπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο
2510836435, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

