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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη 

Δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και 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  

 

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 

Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές, και 

μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών της 

μεταποίησης και του εμπορίου και διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ. Οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής είναι οι εξής : 

 Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ  πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 

 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας ήτοι 

να έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2017. 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις 

αντίστοιχες  δαπάνες στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 

(επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 15.000 €. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  

 Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων 

δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης ανέρχεται σε 100% 

Δημόσια Επιχορήγηση. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: Εξοπλισμός  (Hardware) Μέγιστο επιλέξιμο ποσό  

 Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-

λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα 

συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το 

απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα 

 

 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & 

καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), 

Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, 

antennas κτλ.)] 

 

 Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)  

 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  

 Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: Λογισμικό (Software)  

 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ  

 Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της 

παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, 

SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ) 

 

 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα 

της επιχείρησης 

 

 Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε 

τουλάχιστον 2 γλώσσες) 

2.000 € 

 Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-

shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 

4.500 € 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών  

 Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-

Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου 

B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E 

(επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή 

και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε 

προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε 

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. 

3.000 € 

 Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, 

παρουσία στα Social media) 

1.000 € 

 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και 

του ηλεκτρονικού καταστήματος 

1.000 € 

 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς 

δεδομένων 

2.000 € 

  

 Επισημάνσεις για τη δράση Τ.Π.Ε.: 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

Πρόσκλησης ήτοι 15/05/2019. 

 Η επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης να μεριμνήσει 

για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου.  

 Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 

από έναν μόνο προμηθευτή. 

 Τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών λογισμικού, για μέχρι 

ένα έτος από το χρόνο προμήθειας, είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι στα παραδοτέα 

υλοποίησης θα είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. 

per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. 

 Τα κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing είναι επιλέξιμα για διάρκεια ενός έτους. 

 Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το 

κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο. 
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 Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμο για διάρκεια ενός έτους. 

 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός Τ.Π.Ε. για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του 

προμηθευτή. 

 Το προμηθευόμενο λογισμικό για να είναι επιλέξιμο θα πρέπει να είναι καινούργιο και η 

επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή μαζί με την 

απαιτούμενη άδεια χρήσης. 

 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός και οι εφαρμογές Τ.Π.Ε. για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται σαφώς η σχέση τους με τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό 

Τ.Π.Ε. αυτό τουλάχιστον επί μια τριετία από την ημερομηνία τελικής πληρωμής στο Δικαιούχο. 

 Με την απόκτηση του εξοπλισμού (Hardware) και του λογισμικού η επιχείρηση πρέπει να 

εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό και το λογισμικό στο Μητρώο παγίων κατά τα προβλεπόμενα στην 

Εθνική φορολογική νομοθεσία, στο μέτρο που οι αντίστοιχες δαπάνες χαρακτηριζονται ως υλικά 

ή άυλα πάγια και προβλέπεται η εγγραφή τους.  

   

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 04-06-2019 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 

05-07-2019. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1. Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης με ημερομηνία εκτύπωσης μετά τις 15/05/2019. 

2. Νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης ήτοι Καταστατικό,  εκπροσώπηση, Μετοχική 

σύνθεση. 

3. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση 

τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 

ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. (2018, 2017) 

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή Υπεύθυνη 

Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις 
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σχετικές διατάξεις. 

5. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων : 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:  

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή για τα έτη 2017 & 2018) 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

 Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (2017 & 2018) 

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή για τα έτη 2017 & 2018) 

6. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει 

ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που αφορά τον ορισμό των 

προβληματικών επιχειρήσεων (Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ανάλογα με τη νομική μορφή της 

επιχείρησης) 

8. Προσφορές / Προτιμολόγια, ενημερωτικά έντυπα (prospectus), με αναλυτική περιγραφή 

δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. 

9.  Λίστα με τις εταιρείες στις οποίες είστε μέτοχοι ή ασκείτε διοίκηση προκειμένου να 

διαπιστώσουμε αν υπάρχουν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

 

H ErgoPlanning είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης αγροτικών, τουριστικών και βιομηχανικών 

επιχειρήσεων καθώς και δημόσιων οργανισμών.  

Η ErgoPlanning εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων 

επιχειρήσεων και οργανισμών και αναλαμβάνει την επίβλεψη ολοκληρωμένων επενδυτικών 

σχεδίων.  

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο 

δυνατό, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία της μελέτης. 

 


