Πρόγραμμα

«Ψηφιακό Βήμα»

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων για την
χρηματοδότηση έργων που αναβαθμίζουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες.
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων προβλέπει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου «ψηφιακής κατάταξης» βάσει του
οποίου η επιχείρηση κατατάσσεται σε ψηφιακή βαθμίδα. Η υποβολή πρότασης προϋποθέτει τη κατάταξη του δικαιούχου
σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα κατά ένα επίπεδο από την αρχική, εκτός κι αν έχει ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα Α.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα πρακτικά επιλέξιμοι είναι όλοι οι κλάδοι των επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪

Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική
χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

▪

Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

▪

Οι δυνητικοί δικαιούχοι-επιχειρήσεις θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά μία τουλάχιστον βαθμίδα.
Μετά τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη
ψηφιακή βαθμίδα, να υποβάλλουν αναβάθμιση της επιχείρησης κατά μία βαθμίδα: από την Χαμηλή (Δ) στην Μέση
(Γ), από την Μέση (Γ) στην Ανώτερη (Β), από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.
Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)

▪

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό
τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

▪

Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση
του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος.

Ψηφιακή κατάταξη επιχείρησης
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εντύπου
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ως εξής:
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
▪ Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)
▪
▪
▪
▪
▪

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0/0,5/1

Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
Ηλ. Υπολογιστές, Server(s) (0.5, 1)
Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scanners, projectors)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης
(πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)
Ιστοσελίδα
Σύνδεση σε e-market places
Digital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media

0/0,5/1
0/1
0/0,5/1
0/1

E-shop /σύστημα κρατήσεων
Ασφαλείς πληρωμές
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής
και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
▪ Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης
(CRM, HRMS)
▪ Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

0/1
0/1
0/1
0/1

▪ Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

0/1
0-18

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ΣΥΝΟΛΟ

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
0/1
0/1

Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες,
το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τα οποία ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.
Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4
ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του.

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας
Βαθμός
15 - 18
8.5 - 14,5
4,5 - 8
0-4

Ψηφιακή Βαθμίδα
Α - Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
Β - Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν τις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
▪
▪

Eξυπηρετητές (servers), Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές (Desktop/Laptop), Εξοπλισμός γραφείου πληροφορικής (projectors, scaners, printers, κλπ)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί
πίνακες, 3d printers, tablets, τηλεοράσεις, set top boxes κλπ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
▪
▪
▪
▪

Εφαρμογές γραφείου, Ανάπτυξη ιστοσελίδας, E-shop
Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), B2C / B2B /B2E
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών
διεργασιών (τύπου SCMS, WMS), προγράμματα διαχείρισης πελατών (CRM, HRMS κλπ)
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
▪
▪

Φιλοξενία, Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού
διαφήμισης, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, κα.
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
▪

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( νέο προσωπικό ) έως 24.000 €

Επισημάνσεις / Προϋποθέσεις:
▪

▪
▪

Το σύνολο της Κατηγορίας 1 – Εξοπλισμός ή της Κατηγορίας 2 – Λογισμικό, μπορεί να κυμαίνεται από 0% - 100%
του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Είναι υποχρεωτική η χρήση τουλάχιστον μίας από τις δύο
κατηγορίες.
Το σύνολο της Κατηγορίας 3 – Υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν είναι υποχρεωτική.
Το σύνολο της Κατηγορίας 4 – Μισθολογικό Κόστος μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 40% του επενδυτικού
σχεδίου. Η κατηγορία 4 δεν είναι υποχρεωτική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
▪
▪

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ με
επιχορήγηση 50%
Συνολικός προϋπολογισμός δράσης 50 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
▪

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα

▪

Υποβολή επενδυτικού σχεδίου έως 17 / 9 / 2018
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