
  
 

Κρατίνου 11, ΤΚ.105 52, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 5235700, 

Fax: 2105231001, Email: info@gbhorizons.gr 
 

 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

60 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 200.000 ευρώ έως  1.200.000 ευρώ 

Επιδότηση από 50% έως 60% 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να 

υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία 

από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες 

διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.200.000€. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. 

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 
αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια 

ένταση ενίσχυσης. 
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 τουλάχιστον μία 

(1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 

4. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του 
επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος 

5. Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 

IV – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι τομείς 

δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και ΕΕ 1407/2013 
(De Minimis). 

6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV 
– EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιλέξιμοι τομείς 

δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και ΕΕ 1407/2013 

(De Minimis). 
7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ2 εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 

που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση: Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το 
χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη 
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επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί 
με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού 

σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 
9. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας 

της παρούσας πρόσκλησης. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι κοινές και 
για τα δυο χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, δηλαδή De 

Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν: 
α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 

651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών : 

• Δαπάνες Εξοπλισμού 

• Δαπάνες Λογισμικού 

β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 και 

Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών : 
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι δεκαοκτώ  (18) 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): 

 


