ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ
Η Δράςθ ςτοχεφει ςτθν ψθφιακι αναβάκμιςθ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων.

Προχπολογιςμόσ τησ Δράςησ
50 εκατ. ευρϊ για το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ.

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ
Τφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ:


ζχουν κλείςει τουλάχιςτον δυο (2) πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ και τθροφν βιβλία
Β' και Γ' κατθγορίασ μζχρι τισ 31.12.2017,



διακζτουν

ζναν

τουλάχιςτον

επιλζξιμο

ΚΑΔ

δραςτθριότθτασ

που

δεν

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ).

Επενδυτικά χζδια
Επενδυτικά ςχζδια από 5.000 ευρϊ ζωσ 50.000 ευρϊ.

Επιδότηςη
Επιδοτείται το 50% των επιλζξιμων δαπανϊν.

Βαςικζσ Προχποθζςεισ υμμετοχήσ
Οι επιχειριςεισ κα πρζπει:
- Να εμφανίηουν τθν τελευταία τριετία, τουλάχιςτον ζνα κετικό αποτζλεςμα προ φόρων,
τόκων και αποςβζςεων
- Να προςκομίςουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ αποδεικτικά ςτοιχεία
εξαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 60% τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ του επενδυτικοφ ςχεδίου
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- Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
άδεια λειτουργίασ
- Να υποβάλλουν δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν ενταχκεί ςε άλλο
πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ
- Να μθν περιλαμβάνονται ωσ δικαιοφχοι ςε αποφάςεισ ανάκλθςθσ παλαιότερων δράςεων
που αφοροφν τθν ψθφιακι τεχνολογία
- Να πραγματοποιιςουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ., αποκλειςτικά ςε μία μόνο
Περιφζρεια
- Να υποβάλλουν επενδυτικό ςχζδιο που να αφορά ςε επιλζξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ


Προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία, νζων μθχανθμάτων και λοιποφ
εξοπλιςμοφ ΣΠΕ, απαραίτθτου για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και τθν
εξαςφάλιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν



Προμικεια και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ.



Ηλεκτρονικό κατάςτθμα απαραίτθτα με χαρακτθριςτικά:
- 2 τουλάχιςτον γλϊςςεσ
- Μobile responsive
-Λογιςμικά παραγγελιολθψίασ, αποκικευςθσ και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν.



Τπθρεςίεσ που αφοροφν ςε:

- φιλοξενία (hosting, collocation)
- ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
- ψθφιακι διαφιμιςθ (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξθ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ
- ανάπτυξθ ι/και πιςτοποίθςθ ψθφιακισ πολιτικισ αςφάλειασ,
- μεταφορά δεδομζνων ι παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ


Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό)

*Οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ .

F.F.ΤΜΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Μανδθλαρά 42, 41 222 Λάριςα
Σθλ. Κζντρο: 2410 250 772
info@ffsimv.gr
www.ffsimv.gr

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρηςησ
Κάκε επιχείρθςθ πριν τθν υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει
ερωτθματολόγιο και να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ ψθφιακι τθσ κατάςταςθ (εξοπλιςμόσ
ΣΠΕ τελευταίασ τριετίασ, λογιςμικό, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, λοιπά ςτοιχεία ΣΠΕ).

Με βάςθ τθν ψθφιακι τθσ κατάςταςθ κατατάςςεται αυτόματα ςε μία από τισ τζςςερισ (4)
ψθφιακζσ βακμίδεσ που ορίηουν τα επίπεδα ψθφιακισ ωριμότθτασ ςφμφωνα με τθν
αναλυτικι Πρόςκλθςθ.

Σο επενδυτικό ςχζδιο κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ψθφιακι αναβάκμιςθ τθσ επιχείρθςθσ
τουλάχιςτον κατά 1 βακμίδα. Ενδεικτικά:

- από ψθφιακι βακμίδα (Δ) ςε (Γ)
- από ψθφιακι βακμίδα (Γ) ςε (Β) κ.ο.κ.

Περίοδοσ Τποβολήσ
Ζναρξθ Τποβολϊν: 11 Ιουνίου 2018
Λιξθ Τποβολϊν: 17 επτεμβρίου 2018

Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 2410250772 & 2410250382
και μαηί κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ ζνταξισ ςασ ςτο παρόν πρόγραμμα.

Η 100% ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΠΟΤ ΗΜΕΙΩΝΕΙ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΕΓΓΤΗΗ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ & ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ
Α ΧΕΔΙΟΤ!

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ!
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