
 

 

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και 
συστημάτων αυτοματισμού 

 

Η ΔΡΑΣΗ Η Δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων 

αυτοματισμού. 

Ειδικότερα, στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενισχυθούν πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία θα τις καταστήσουν 

ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

καθώς και της εξοικονόμησης πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και 

φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών. 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε 

μια από τις κάτωθι κατηγορίες: 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή 

Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο 

πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά 

βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (14/07/2020). 

 

Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων:  

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 

δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης .  

 Να  δραστηριοποιούνται  ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν 

το επενδυτικό τους σχέδιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 



 

 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός]  

 Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής 

νομοθεσίας  

 Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.   

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις 

επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες.  

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 

σχεδίου ορίζεται σε 10.000€ και 60.000€ αντίστοιχα. 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων 

ορίζεται η 23/07/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/01/2021. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή η 14/07/2020. 

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
έως 70% 

1.1 
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης 

(licences) προγραμμάτων λογισμικού 

 

1.2 

Υπηρεσίες: 
 Υποστήριξης προμηθευόμενου 

λογισμικού (έως ένα έτος από το 
χρόνο προμήθειας) 

 Εγκατάστασης – παραμετροποίησης 
λογισμικού και εκπαίδευσης 
προσωπικού στο λογισμικό 

αθροιστικά έως 20% του 

αντίστοιχου 

προμηθευόμενου 

λογισμικού 

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ έως 70% 

2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού  

2.2 

Υπηρεσίες εγκατάστασης – 
παραμετροποίησης συστημάτων 
αυτοματισμού και εκπαίδευσης 
προσωπικού στο προμηθευόμενο 
σύστημα αυτοματισμού  

έως 20% του 

αντίστοιχου 

προμηθευόμενου 

συστήματος 

3 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop) 
 

3.1 
Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και 
Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας 

έως 2.500€ 

3.2 
Δημιουργία  e-shop ή/και Αναβάθμιση 
υπάρχοντος e-shop έως 4.500€ 



 

 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware) έως 75% 

4.1 
Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, 
tablets κλπ) 

 

4.2 
Εξοπλισμός δικτύων (Servers, 
Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ) 

 
 

4.3 
Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, 

σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS κλπ) 

 

4.4 

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode, 

readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, 

ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ) 

 

5. 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας 

έως την ολοκλήρωση του έργου) 
έως 30% αθροιστικά 

5.1 
 

Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google 

ads, facebook ads, newsletter κλπ) 
έως 10% 

5.2 
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού 

διαφήμισης 
έως 10% 

5.3 
Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής 

πολιτικής ασφάλειας 
έως 10% 

5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 
έως 15%  και μέχρι 

2.000€ ανώτατο όριο 

6. 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

25% και 

έως 12.000 ανά ΕΜΕ 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο 

προσωπικό) με την υποστήριξη από το 

ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 

Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 

της ΥΑΚΕΔ)  

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης,  

ανέρχεται σε 3.750.000,00 €, εκ των οποίων 

 3.000.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων 

υφιστάμενων επιχειρήσεων και 

 750.000€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων 


