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Περίληψη της Δράσης 2.b.2.3 
 

«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» 

 

Σκοπός 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων 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 της προσφοράς ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον 
υπηρεσιών. 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις 

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων: 

 Κατηγορία Α:  

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο 
πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και 

 Κατηγορία Β :  

Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ ΠΟΣΟ 

1. Λογισμικό & υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού 
1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) 

προγραμμάτων λογισμικού 
1.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού 

(έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν  
περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής) και 
υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης 
λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο 
προμηθευόμενο λογισμικό 

Έως 70% 
 
 

αθροιστικά έως 20% 
του 

αντίστοιχου 
προμηθευόμενου 

λογισμικού 
 

2. Συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένα με τις 
ΤΠΕ) 

2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού 
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης 

συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης 
προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα 
αυτοματισμού 

Έως 70% 
 

 
έως 20% του 
αντίστοιχου 

προμηθευόμενου 
συστήματος 

3. Ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) 
3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και Αναβάθμιση υπάρχουσας 

ιστοσελίδας 
3.2 Δημιουργία e-shop ή/και Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop 

 
Έως €2.500 

 
Έως €4.500 
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4. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (hardware) 
4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ) 
4.2Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές 
κλπ) 
4.3Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, 
εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ) 
4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode readers, PDAs, 
διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ) 

Έως 75% 
 
 

5. Λοιπές υπηρεσίες  
(μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου) 
5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook 
ads, newsletter κλπ) 
5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 
5.3 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 
ασφάλειας 
5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 

Έως 30% 
αθροιστικά 
Έως 10% 

 
Έως 10% 
Έως 10% 

 
Έως 15% και μέχρι 

2.000€ 

6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Νέο προσωπικό) 
25% και 

έως 12.000 ανά ΕΜΕ 

Προϋπολογισμός €10.000 έως €60.000 

Επιχορήγηση 

70% 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους(ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 23/07/2020 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24/09/2020 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (07/07/2020).  

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. 

 


