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Σύντομο Ενημερωτικό της Δράσης 1 
   «ΒΑΣΙΚΟΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

 
 
Α. Ποιους αφορά 

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον 
επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης. Αναφέρεται σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως 
Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Τουρισμός κ.λπ., εκτός από τον πρωτογενή τομέα. 
 

Β. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Υλοποίησης 

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ορίζεται: από 18.000 € έως 30.000 €. 
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 

Γ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (όλες οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης): 
 
1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ 
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας 
3. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον 

για ένα (1) έτος. Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 
(http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/).  

5. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 
προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

6. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας 

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα με μία από τις 
ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του 
Ν.4430/16, ΝΕΠΑ, Δικηγορική Εταιρεία 

8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 
9. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί 

πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 
10. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό 

ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές) μέσα σε μία τριετία 
(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα) πριν από τον χρόνο χορήγησης του 
δικαιώματος της ενίσχυσης. 

 

http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/
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Να σημειωθεί ότι επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις τρεις Δράσεις 
που περιλαμβάνει η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». 
 

Δ. Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

1 Δαπάνες Εξοπλισμού 
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού αναβάθμισης 
εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων και διάδρασης με 
εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές  

2 Δαπάνες Λογισμικού 

Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & 
διαδικασιών (ERP, CRM, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS), επεξεργασίας εικόνας, 3D 
μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, Firewall, VPN, διαχείρισης 
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, 
κατασκευή Ιστοσελίδας e-shop. 
Τα παραπάνω μπορούν να προμηθευτούν και ως Υπηρεσίες 
προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, 
“CaaS”) 

3 

Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών που 

συνδέονται με τη 
ψηφιακή αναβάθμιση 

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίησή του, 
εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται 
στην αίτηση χρηματοδότησης 

 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 
 

Ε. Είδος & εντάσεις ενίσχυσης 
 

Ένταση Ενίσχυσης (Επιχορήγηση) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) 

 Μεσαίες  
Επιχειρήσεις 

Μικρές & Πολύ Μικρές  
Επιχειρήσεις 

Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός  
των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης 

50% 50% 

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης* 
*Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης 
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας 

60% 60% 

 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας 

(FIFO), σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο 

ΟΠΣΚΕ. 


