Νέα προγράμματα επιχορηγήσεων 50% (ΕΣΠΑ)
Αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων 3 προγράμματα ΕΣΠΑ, για
επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με ποσοστό
50%.
1. Ψηφιακό Βήμα:
i.

Επενδυτικά Σχέδια 5.000€ έως 50.000€.

ii.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:
• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν
κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής
συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες
λειτουργίας.
• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν
έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης
παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.,
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

iii.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη
λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
• Ηλεκτρονικό κατάστημα.
• Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation),
σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook
ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης κλπ.
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Κάθε επιχείρηση, πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να
συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της
κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες,
λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία
από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας
σύμφωνα με την πρόσκληση. Σκοπός της επένδυσης θα είναι να ανέβει μία
τουλάχιστον ψηφιακή βαθμίδα.
2. Ψηφιακό ‘Αλμα:
Παραπλήσιας λογικής με το Ψηφιακό Βήμα, είναι και το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα,
με την κύρια διαφορά ότι αφορά επενδύσεις 55.000€ έως 400.000€.
3. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός Μεσαίων επιχειρήσεων:
i.

Επενδυτικά Σχέδια 50.000€ έως 400.000€.

ii.
-

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης.
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας.
Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες
λειτουργίας.
Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.,
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

-

-

iii.
-

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός,
Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων.
Μεταφορικά μέσα.
Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Σημαντικό: άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας: η
πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

