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Δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ» 
 
 
Η Δράση 2 αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους 
ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

• Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
• Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.  
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια 
• Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση.  
• Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα 

(1) έτος.  
• Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.  
• Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.  

• Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική 
συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης 

• Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης  
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

άδεια λειτουργίας.  
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη 
επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

• Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας 
της παρούσας πρόσκλησης 

• Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα. 
• Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
• Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί 

πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) 
• Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα 

οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό 
εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης 

 
Προϋπολογισμός: 
Ελάχιστος προϋπολογισμός: 50.000,00€ 
Μέγιστος προϋπολογισμός: 650.000,00 
Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να 
υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή 
λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του 
έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€. 
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Καθεστώς Ενίσχυσης: 
ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 (Καν. ΕΕ 651/2014) 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες  

Περιφέρειες  Δημόσια επιχορήγηση έως 
(%) 

Ιδιωτική συμμετοχή(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

1. Εξοπλισμός  
2. Λογισμικό 

Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη, Ανατ. 
Μακεδονία – 
Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική 
Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Ιόνια Νησιά, Δυτική 
Ελλάδα, Στερεά 
Ελλάδα, 
Πελοπόννησος 

50% 50% 50% 50% 

Νότιο Αιγαίο  40% 50% 60% 50% 
Δυτικός Τομέας 
Αθηνών  

25% 35% 75% 65% 

Ανατολική Αττική 35% 45% 65% 55% 
Δυτική Αττική 35% 45% 65% 55% 
Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 65% 55% 

Τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 (Καν. ΕΕ 651/2014) πρέπει να έχει χαρακτήρα αρχικής 
επένδυσης και να πληροί ένα από τα παρακάτω: 

- Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

- Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας 
λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη 
δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης 

- Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν 

- Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας 

 
ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 (Καν. ΕΕ 651/2014) 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες (για 
τις 
επιχειρήσεις 
του Κεντρικού, 
του Βόρειου 
και του Νότιου 
Τομέα των 
Αθηνών μόνο) 

Δημόσια επιχορήγηση έως 
(%) 

Ιδιωτική συμμετοχή(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

1. Εξοπλισμός 
2. Λογισμικό 

Έως 10 % Έως 20 % Έως 90 % Έως 80 % 
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ΈΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 (Καν. ΕΕ 651/2014) 
Επιλέξιμες 
Δαπάνες (για 
το σύνολο των 
Περιφερειών 
της Χώρας) 

Δημόσια επιχορήγηση έως 
(%) 

Ιδιωτική συμμετοχή(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Υπηρεσίες Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % 
 

Διάρκεια Υλοποίησης: 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς 
χρηματοδότηση. 
 
Δαπάνες: 

1. Δαπάνες εξοπλισμού:  

 Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου ως πάγια στοιχεία*  

 Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής (ως 50% του συνολικού Π/Υ)  

 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής 

2. Δαπάνες λογισμικού:  

 Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών* 

 Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης* 

 Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, 
των διαδικασιών διοίκησης (ως 50% του συνολικού Π/Υ) 

 Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων (ως 20% του συνολικού Π/Υ) 

3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: 

 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου (ως 5% του συνολικού Π/Υ & μέχρι 15.000,00€) 

 Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (ως 20% του συνολικού 
Π/Υ) 

*Οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να ανέρχονται ως το 20% του συνολικού Π/Υ 

Αξιολόγηση:  
Η αξιολόγηση θα γίνεται άμεσα (FiFo) βάσει της σειράς υποβολής μέχρι εξάντλησης του 
προϋπολογισμού.  
 
Στη διάθεσή σας για πιο εξειδικευμένες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα και την διαδικασία 
υποβολής. 

       Για την Premium Consulting  

Νικολέττα Σκορδάκη 

Τηλ. 2107213919 (εσωτ. 1401) 
E-mail: ns@premiumc.gr  
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