ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ

« ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

1.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έως 100%

Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογώνλογισμικού 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)
Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου &
καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς
(Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή
(access points, antennas κτλ.)]
Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers,
Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Έως 100%

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 10% και έως 2.500€
γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –
mobile responsive ή dedicated mobile version)
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού
20% και έως 4000€
καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες
καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version και θα
συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας,
αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει
να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες 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,
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Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
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 κλπ)
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη
δραστηριότητα της επιχείρησης

70%

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έως 25%

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5%
Έως 1.000€
5%

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του
ηλεκτρονικού καταστήματος
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής
ασφάλειας

10%

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και
μεταφοράς δεδομένων

10%

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
4

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

5% και έως 2.500€
40% και μέχρι 20.000€ ως
ακολούθως:12.000 ανά ΕΜΕ

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την
εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης
και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών
(3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτομο).
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και
τηλεοράσεων.
2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε
παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας
χρήσης αυτού.
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Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι
επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το
κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή
εξοπλισμού- λογισμικού.
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του
δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)
Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud
computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική
βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από
το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να
συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης
θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Το προμηθευόμενο λογισμικό πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι
επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης Microsoft Office για έναν (1) απασχολούμενο)
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:
1. Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο
3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
4. Παρουσία στα Social media
5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
υπό τους ακόλουθους όρους:
Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων
περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
・ Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση
(μισθωτή εργασία).
・ Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση
λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.
Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον οι
εργαζόμενοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.
・ Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού
σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
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・ Στη περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες
εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλαδή να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης
που αυτή διέθετε κατά το έτος 2017 και δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
・ Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που
θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου.
・ Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να
επιδοτηθεί.
・ Το κόστος Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ) δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη.
・ Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ΕΜΕ εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή
συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της
επιχείρησης.
・ Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.
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