
 

 

 

 σελ. 1 

Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από την Ειδική Γραμματεία 

Τομεακών ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 
Προϋπολογισμός: 50 εκατ. Ευρώ 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 

Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 

2014 – 2020.  Η νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 

5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Έναρξής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία 

την 17/09/2018 και ώρα 16:00 . 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι 

οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου θα αναβαθμιστούν 

ψηφιακά. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες 

τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία 

διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση 



 

 

 

 σελ. 2 

φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες 

οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται). 

 Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(ΚΑΔ). 

 Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

 Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά 

στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του 

επενδυτικού σχεδίου 

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, άδεια λειτουργίας 

 Να υποβάλλουν 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 υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό 

δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού 

σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 



 

 

 

 σελ. 3 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να 

κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου. 



 

 

 

 σελ. 4 

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται 

από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 



 

 

 

 σελ. 5 

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να 

κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 



 

 

 

 σελ. 6 

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης 

τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων 

δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να 

είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης 

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 αυτόματα σε μία από τις 

τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας 

σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της 

επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά: 

 από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ) 

 από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ. 


