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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Σκοπός του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η 
ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που 
εμπεριέχουν: 
 Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες (έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, 

ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων 
προϊόντων) 

 Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών 
 Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών  
 
 
Επιλέξιμες επιχειρήσεις: 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ατομικές, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση ή Συνεταιρισμός) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην 
Ελληνική Επικράτεια, έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης στο παρόν πρόγραμμα και διαθέτουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν 
τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα: 

58.21 Έκδοση Παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
 58.21.10  
 58.21.20 
 58.21.30 

 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή που διαθέντονται συσκευασμένα 
 Διάθεση παιχνιδιών που κατεβάζονται (download) από το internet 
 Διάθεση παιχνιδιών σε απευθείας (on-line σύνδεση) 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 
 58.29.11 - 58.29.12 
 58.29.13 - 58.29.14 
 58.29.21 - 58.29.29 
 58.29.31 - 58.29.32 
 58.29.40 

 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διατίθενται σε συσκευασία 
 

 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διατίθενται σε συσκευασία 
 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το internet 
 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
 62.01.11.01- 
 62.01.11.07 
 62.01.12 
  
  
 62.01.21 
 62.01.29 

 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για 
εφαρμογές 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για 
δίκτυα και συστήματα 
 

 Παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 
 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 

 72.19.29.01 
  
 72.19.29.04 
 72.19.29.09 

 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης Προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων 
(interactive multimedia) 

 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 
 Υπηρεσίες έρευνας και επικοινωνίες 
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Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: 
Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν: 
στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο 
μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεφουπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, 
την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των υποδομών και 
υπηρεσιών cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. 
 
Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα 
πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μπορεί να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες 
επιχειρήσεις (Β2Β/Β2Β2C). Δεν αποκλείονται περιπτώσεις κάθετων/εξειδικευμένων 
αγορών. Σε κάθε περίπτωση, απευθύνονται σε σαφώς ορισμένη δυνητική πελατειακή 
βάση και καλύπτουν διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς στόχου. 

 Τεκμηριώνουν τη ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από 
προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια 
προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα, branding, 
οδικό χάρτη εξέλιξης μεθοδολογία καθορισμού της σύνθεσης κ.ά. 

 Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.  
Προσοχή: Δεν θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που προβλέπει τη διάθεση υφιστάμενων 
τεχνολογικών λύσεων απλώς υπό άλλη μορφή ή εμπορική ονομασία (repacking, white 
labeling). Αντίθετα θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που δημιουργεί: 

 Ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/πρωτότυπο  
 Μια ριζικά ανανεωμένη έκδοση υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες 

τεχνολογίες. Η αναφορά σε «ανανεωμένη έκδοση» δεν καλύπτει τη δημιουργία νέων 
εκδόσεων (releases/versions) στο πλαίσιο της συνήθους εξέλιξης ενός προϊόντος, αλλά 
αφορά επενδύσεις ριζικού ανασχεδιασμού  

 Ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να 
ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων  

 Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες. Ακολουθούν καλές 
πρακτικές στον τομέα τους όσον αφορά την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ανάπτυξης και 
διάθεσης, που επιτρέπουν την κλιμάκωση σε μεγάλο αριθμό πελατών και διευκολύνουν 
την εξέλιξή τους. 

 Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα που επιτρέπουν την εμπορική 
τους διάθεση στην αγορά 

 Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες έστω 
και πιλοτικούς. 
 
Το κάθε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει χαρακτήρα νέας επένδυσης για τον 
λόγο αυτό δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης. 
 
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 
100.000.000,00 ευρώ  
Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν 
να έχουν προϋπολογισμό από 200.000€ έως 2.000.000€ 
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Επιλέξιμες Δαπάνες: 

1. Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
2. Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
3. Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)

4. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

 Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη

Διαδικασία  υποβολής:  Μέσω  της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων 

(ΗΠΔΕ)

Διάρκεια υποβολών: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως Σάββατο 31 Δεκεμβρίου  2022.  
Ποσοστά ενίσχυσης και Είδη Ενισχύσεων

Τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται συνδυαστικά συνυπολογίζονται για τον καθορισμό 

του συνολικού ποσού ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου και παρουσιάζονται στον 

 ακόλουθο Πίνακα: 

Στη διάθεσή σας για πιο εξειδικευμένες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα και την 
διαδικασία υποβολής,  

Για την Premium Consulting 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

Τηλ. 2107213919 (εσωτ. 1395) 
E-mail: gk@premiumc.gr

Δ.1.1. Δ.1.2. Δ.1.3. Δ.2.1. Δ.2.2. Δ.2.3. Δ.3.1. Δ.3.2. Δ.3.3.

Μελέτη Σκοπιμότητας Έρευνα αγοράς
Ενέργειες ερευνητικού 

χαρακτήρα
Ανάλυση και 

Λειτουργικός Σχεδιασμός 
Τεχνικός σχεδιασμός και 

Υλοποίηση

Τυποποίηση, 
ετοιμασία για 

διάθεση

Διασφάλιση 
διακιωμάτων 
εμπορικής και 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Λοιπές Ενέργειες 
Προώθησης και 
Δημοσιότητας

Αντιστοίχιση σε επιλέξιμες 
ενέργειες βάσει Καν. (ΕΕ) 

651/2014

Άρθρο 25, μελέτες 
σκοπιμότητας

Άρθρο 25, πειραματική 
ανάπτυξη

Άρθρο 25, Βιομηχανική 
έρευνα

Άρθρο 29, διαδικαστική 
και οργανωτική δομή

Άρθρο 25, πειραματική 
ανάπτυξη

Άρθρο 25, 
πειραματική 

ανάπτυξη

Άρθρο 28, προστασία 
αποτελεσμάτων

Άρθρο 19, 
Συμμετοχή σε 

εκθέσεις

Άρθρο 25, 
πειραματική 

ανάπτυξη

Όρια Δαπάνης
Έως 10% του π/υ- Έως 

40.000€
Έως 5% του π/υ Έως 15% του π/υ Έως 5% του π/υ

Έως 5% του π/υ-Έως 
10.000€ για το πρώτο 

αίτημα-έως 4.000€ για 
κάθε επόμενο αίτημα

Έως 5% του π/υ Έως 10% του π/υ

Μεσαίες Επιχ/σεις 60% 35% 60% 50% 50% 50% 35%
Μικρές Επιχ/σεις 70% 45% 70% 50% 50% 50% 45%

Κατηγορια Δαπάνης Υποκατηγορία Δαπάνης

ΚΔ1.1 √ √ √ √
ΚΔ1.2 √ √ √ √
ΚΔ.1.3 √ √ √ √
ΚΔ2.1 √ √ √
ΚΔ2.2 √ √ √
ΚΔ2.3 √ √ √ √ √ √ √
ΚΔ2.4 √
ΚΔ2.5 √
ΚΔ3.1 √ √ √ √ √
ΚΔ3.2 √ √ √ √ √
ΚΔ3.3 √ √ √ √ √

ΚΔ3.4-≤5% π/υ √ √ √ √ √
ΚΔ.3.5 √ √ √ √ √

ΚΔ4 (≤20% π/υ) ΚΔ4.1 √ √

√
√
√
√
√

Δ.3. Εμπορική αξιοποίηση

Εξειδίκευση 
Δραστηριοτήτων στο 

Πλαίσιο του προγράμματος

√
√
√
√

35%
45%

Τουλάχιστον 60% του π/υ

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΔ1 (≥40% π/υ)

ΚΔ2 (≤50% π/υ)

ΚΔ3 (≤15% π/υ)

Δ.1. Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Δ.2. Ανάπτυξη του προϊόντος

√
√

√


