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Ψηφιακό βήμα

Προγράμματα - Προσκλήσεις
Ψηφιακό βήμα
Προσθήκη στα Προγράμματά μου
Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017,
διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα
ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Περίοδος υποβολής
από 11/6/2018 έως 31/10/2018 (και ώρα 16:00)
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis
Επιτρέπεται επίσης η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης
του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Με την επιλογή
αυτή τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι
διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης
του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10
ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
επιλέγουν : "Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας"
συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια
επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
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Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό ...

Τι χρηματοδοτείται
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 απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
2 τουλάχιστον γλώσσες
Μobile responsive
Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
Υπηρεσίες που αφορούν σε:
φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο διαδίκτυο
ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της
Πρόσκλησης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2018
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
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Προϋπολογισμός
€ 50.000.000
Αναλυτικά:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 31.413.393 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 6.649.874 €
Αττική: 8.903.082 €
Στερεά Ελλάδα: 1.450.881 €
Νότιο Αιγαίο: 1.582.770 €

Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (4/6/2018) (PDF - 4,86 Mb)
Πληροφοριακό Γράφημα (Infographic) (PDF - 200,64 Kb)
Σύνοψη Δράσης (PDF - 116 Kb)
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (19/7/2018) (PDF - 5,56 Mb)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (23/7/2018) (PDF - 5,56 Mb)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (24/8/2018) (PDF - 571,55 Kb)
Τροποποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων (27/9/2018) (PDF 773,71 Kb)
2η τροποποίηση Πρόσκλησης (27/9/2018) (PDF - 5,59 Mb)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
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