
 
 

« Προδημοσίευση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» 

 

1. Σκοπός της Δράσης 

 
Η Δράση στοχεύει στην  αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες 
αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η 
βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί 

μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά 
προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών 

σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία 
εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας. 

4. Επιδότηση- Διάρκεια υλοποίησης- Καθεστώς Ενίσχυσης 

 
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της 
αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € 200.001,00 έως και € 
1.200.000,00. 

 
Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το 
χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του 
Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών 

ενισχύσεων», Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» και Άρθρο 18 
«Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ» ή του Καν. ΕΕ 
1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την 
υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 
Τα παραπάνω άρθρα αποτυπώνονται στην αναλυτική ενημέρωση του 
προγράμματος. 
 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα 
ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να 
υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Έγκρισης. 

 

2. Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι: 

 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. 

3.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
1. Να υποβάλλουν μία (1) 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 κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική 
χρήση. 
4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ 

δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης. 
5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού 
σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 

6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς 
δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 
1407/2013 (De Minimis)). 

7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης 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. 
9. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ 
της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των 
όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής. 

10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. 
11. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα. 

12. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού 
ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης 
που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. 

ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). 
13. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο 
ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας 
πρόσκλησης. 

14. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα 
βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην 
περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό 
εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της 

επιχείρησης.   

5. Προϋπολογισμός Δράσης 
 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, 

ανέρχεται σε 300.000.000 €. 

6. Επιδοτούμενες δαπάνες 

 
 Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 
 
Ενδεικτικά επιλέξιμες δαπάνες είναι οι: 

 
• Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες: Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ 
εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας 
εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας 

(παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά 
τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή 
προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός 

εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων 
μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, 
μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για 
την ασφάλεια χώρων, κ.α.  

 
• Εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια 
εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού 

προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής 
νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.  

 
• Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με 
ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την 
παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των 

ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ 

7. Ημερομηνία υποβολής-Αξιολόγηση 
 

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση απαιτείται η υποβολή προς 
αξιολόγηση Αίτησης Χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα 
καθοριστεί στην Αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος. 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo)  


