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Κουπόνια Τεχνολογίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η ΔΡΑΣΗ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση
του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας
για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών
ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά
στρατηγικούς στόχους:







ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σχέδια

αφορούν

στους

ακόλουθους

Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών
καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις Τ.Π.Ε.
Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και
επικοινωνίας.
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την
εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Προώθηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην κοινωνική οικονομία και στο
περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την υποβολή της
επενδυτικής πρότασης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της
παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο
αδειοδότησης.
 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία,
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση]
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται
από 5.000€ έως 15.000€.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
ορίζεται η 04/06/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 05/07/2019.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
15/05/2019.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)
1.1 Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών
- λογισμικού, με τα συνοδευτικά στοιχεία του και το
απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
1.2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου
1.3 Ηλ. Υπολογιστές
1.4 Εξοπλισμός γραφείου
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ
2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
2.1 Εφαρμογές γραφείου
2.2 Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της
παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών
2.3 Εξειδικευμένα λογισμικά
2.4 Ανάπτυξη ιστοσελίδας
2.5 Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος e-shop

2.000€
4.500€

3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές
3.2 Υπηρεσίες Digital marketing
3.3 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου
ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος
3.4 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και
μεταφοράς δεδομένων
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ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του
κουπονιού τεχνολογίας και μέχρι του καθαρού ποσού των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.125.000€ (Δημόσια
ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
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