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ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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 νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση 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
(B2B/B2B2C). 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 την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από
προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά
πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά
πελάτη, διακριτή και αναγνωρίσιμη ονομασία (branding), οδικό χάρτη εξέλιξης (product roadmap),
τυποποιημένη μεθοδολογία καθορισμού της σύνθεσης (configuration) και της τιμολόγησης αυτής
(pricing), επαρκή τεκμηρίωση, καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία
προϊόντων).
Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Για
παράδειγμα, δεν θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που προβλέπει τη διάθεση υφιστάμενων
τεχνολογικών λύσεων απλώς υπό άλλη μορφή ή εμπορική ονομασία (repackaging, white labeling κλπ.).
Αντίθετα, θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που δημιουργεί:
o

ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/ πρωτότυπο (proof of concept/
prototype)

o

μία 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 (π.χ: μεταφορά legacy προϊόντος σε νέα αρχιτεκτονική ή άλλο stack, cloud
native, multitenant, API enabled).

o

ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να
ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων (ενδεικτικά: νέο ERP/ CRM module που
προστίθεται σε υφιστάμενη σουίτα).

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 (στις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή) και διευκολύνουν την
εξέλιξή τους.
Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα (σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται) που επιτρέπουν την εμπορική τους διάθεση στην αγορά (minimum marketable
products).
Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες, έστω και πιλοτικούς.

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 86, 115 28 Αθήνα, T: 210 7620103, F: 210 7620107, E:info@qix.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, και μεταξύ άλλων συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
Είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός)
ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και
υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου.
Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος νοούνται αποκλειστικά
οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής, οι δε σχετικοί ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοί πριν την
έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά
αλλά οι προτάσεις θα αφορούν στον κλάδο της πληροφορικής και ειδικότερα στην ανάπτυξη νέων
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
Δεν είναι προβληματικές

Σημαντική σημείωση: Το πρόγραμμα έχει χαρακτήρα κινήτρου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει
ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ. Η
δαπάνη αυτή δύναται να αυξηθεί.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό
από €200.000,00 έως €2.000.000. Η επιχορήγηση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης σε συνδυασμό με
τις δαπάνες.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες (Δ):
Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης ου προϊόντος:
-

-

Δ.1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας
και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.
Δ.1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς.
Δ.1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων
και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε
εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται
πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου.

Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:
-

Δ.2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.
Δ.2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος.
Δ.2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση
-

Δ.3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δ.3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.
Δ.3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

Ενέργειες για την ανάπτυξη νέων Προϊόντων (Product Development)
Για τους σκοπούς του Προγράμματος, οι επενδυτικές ενέργειες για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου αντιστοιχούν σε δραστηριότητες «Πειραματικής Ανάπτυξης» του
άρθρου 25 Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης).
Εξαίρεση αποτελούν οι:
▪

▪

▪

Δραστηριότητες Δ1.3: Αναγκαίες Προπαρασκευαστικές Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που
έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων
προϊόντων για τις οποίες:
o τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του
έργου,
o η αναγκαία δέσμευση πόρων δεν θα ξεπερνά το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του
Έργου.
Δραστηριότητες Δ.1.1: Εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας με αντικείμενο τη διερεύνηση των
επιμέρους παραμέτρων εμπορικήςαξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου, με κόστος που
δεν θα ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμούτου Έργου και έως €40.000,00.
Δραστηριότητες Δ.2.1: Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία του άρθρου 29 Καν. (ΕΕ)
651/2014), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% του προϋπολογισμού του Έργου.

Συμπληρωματικές Ενέργειες Προστασίας και Προώθησης (Protection & Promotion Activities)
Για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, οι επενδυτικές ενέργειες,
μπορούνεπίσης να συμπεριλάβουν:
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▪

▪

την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (άρθρο 28
Καν. (ΕΕ) 651/2014 - Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% του
προϋπολογισμούτου Έργου και έως ποσού €10.000,00 για την πρώτη αίτηση και έως €4.000,00
για κάθε επόμενη αίτηση.
τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού (άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 651/2014 - Συμμετοχή
ΜΜΕ σεεμπορικές εκθέσεις), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% του προϋπολογισμού του
Έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:
ΚΔ1 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (≥40% Π/Υ)
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που
απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:
▪

▪
▪

ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται
με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής
απασχόλησης αορίστουχρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),
ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με
σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.

Σημαντικό! Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης
εργασίας (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2), θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα
της επένδυσης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον
ΕΜΕ που προκύπτουν από αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με το 30%
των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις ΥποκατηγορίεςΔαπάνης ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2.
Οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς του έργου, θα πρέπει να
προσθέτουν μονάδες εργασίας στην επιχείρηση, επιπλέον του συνολικού αριθμού των
απασχολούμενων σε ΕΜΕ της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).
Σε περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του 2021, για τον υπολογισμό της
υφιστάμενηςαπασχόλησης σε ΕΜΕ θα γίνεται αναγωγή του πραγματικού διαστήματος λειτουργίας
μέσα στο έτος 2021 σε 12μηνη περίοδο λειτουργίας.
ΚΔ2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (≤50% Π/Υ)
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:
▪

▪

ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές δραστηριότητες που
εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του Έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω
σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές
δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να
ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με
τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων και να αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή
(input) για τους σκοπούς του έργου.
ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (π.χ.
εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη λειτουργία της
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επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν και οι Δαπάνες εκπόνησης Μελέτης
Σκοπιμότητας.
▪

▪

ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες μίσθωσης,
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (συμβατική
ή ψηφιακή/υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως με τα αποτελέσματα του
Έργου.
ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης. Περιλαμβάνονται δαπάνες για άυλα
στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται ευθέως με τα
αποτελέσματα του Έργου και εμπεριέχουνδαπάνες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα των
διαδικασιών των Φορέων Απονομής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού
του Έργου.
ΚΔ3 - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (≤15% Π/Υ)
Περιλαμβάνονται:
▪

▪

▪

▪

▪

ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας (δηλ. εκτός
της Περιφερειακής Ενότητας που στεγάζει την επιχειρηματική μονάδα που υλοποιεί το
Έργο) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο.
ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων
δημοσιότητας.
ΚΔ3.3. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα,
εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται
άμεσα με την υλοποίησητου έργου.
ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται
στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι
ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του Έργου.
ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές
δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση του έργου, σύμφωναμε κατάλληλη τεκμηρίωση.

ΚΔ4 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (≤20% Π/Υ)
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα
όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο,
επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε
λογισμικό.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν
συνυπολογίζεται στονενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δ.1. Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Δ.3. Εμπορική αξιοποίηση

Δ.2. Ανάπτυξη του προϊόντος

Δ.1.1.

Δ.1.2.

Δ.1.3.

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
δικαιωμάτων
εμπορικής και
πνευματικής
ιδιοκτησίας

Συμμετοχή σε
εκθέσεις

Λοιπές Ενέργειες
Προώθησης και
Δημοσιότητας

Αντιστοίχιση σε
επιλέξιμες ενέργειες

Άρθρο 25,
μελέτες
σκοπιμότητας

Άρθρο 25,
πειραματική
ανάπτυξη

Άρθρο 25,
βιομηχανική
έρευνα

Άρθρο 29,
διαδικαστική
οργανωτική
καινοτομία

Άρθρο 25,
πειραματική
ανάπτυξη

Άρθρο 25,
πειραματική
ανάπτυξη

Άρθρο 28,
προστασία
αποτελεσμάτων

Άρθρο 19,
Συμμετοχή σε
εμπορικές εκθέσεις

Άρθρο 25,
πειραματική
ανάπτυξη

Όρια Δαπάνης

Έως 10% του
Π/Υ – Έως

Έως 5% του
Π/Υ

Έως 5% του Π/Υ –

Έως 5% του Π/Υ

Έως 10% του Π/Υ

Εξειδίκευση
δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος

Δ.2.1.

Έως 15% του Π/Υ

Έως 5% του
Π/Υ

Τουλάχιστον 60% του Π/Υ

Έως €10.000,00 για
πρώτο ) αίτημα– έως
€4.000 για κάθε
επόμενο

€40.000,00
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατηγορία Δαπάνης
ΚΔ1
(≥40%*Π/Υ)

ΚΔ2
(≤50%*Π/Υ)

Μεσαίες Επιχ/σεις

60%

35%

60%

50%

35%

35%

50%

50%

35%

Μικρές Επιχ/σεις

70%

45%

70%

50%

45%

45%

50%

50%

45%

Υποκατηγορία
Δαπάνης
ΚΔ1.1

√

√

√

√

√

ΚΔ1.2

√

√

√

√

√

ΚΔ1.3

√

√

√

√

√

ΚΔ2.1

√

√

√

√

ΚΔ2.2

√

√

√

√

√

√

√

√

ΚΔ2.3

√

√

ΚΔ2.4

√

√

ΚΔ2.5
ΚΔ3
(≤15%*Π/Υ)

√

√

ΚΔ3.1

√

√

√

√

√

√

ΚΔ3.2

√

√

√

√

√

√

ΚΔ3.3

√

√

√

√

√

√
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική
συμμετοχή της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της
επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια).
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:
Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός
του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά
αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης,
ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β)
κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
Με δανειακά κεφάλαια.
Σημαντικό! Η Ιδιωτική συμμετοχή είναι υποχρεωτική και ο δικαιούχος πρέπει να μπορεί να τη
διαθέσει.

ΈΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24)
ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα
υλοποίησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22
Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
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