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 «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

90 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μεσαίες, Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 18.000 ευρώ έως  30.000 ευρώ 

Επιδότηση από 50% έως 60% 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 

Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού 

σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. 

Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 

ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης . 

Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει 

υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
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Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε: 

i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού 

γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με 

εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ. 

ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, 

κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, 

διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής 

κλπ. 

iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με 

ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που 

συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως Οι 

αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται 

και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)   

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 πρέπει να έχει 

χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. 

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ): 


