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Digital Value 

 

ΦΟΡΕΑ & ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Ψεθηαθέο Εληζρχζεηο ΑΕ: Digital Value “Υπνζηήξημε Επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Υινπνίεζε Επελδπηηθψλ Σρεδίσλ πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Υπεξεζηψλ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο”. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Digi Value αλέξρεηαη ζε 50 εθ. 

επξψ.  

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Υθηζηάκελεο θαη λεντδξπζείζεο κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε έδξα φιε 

ηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα. 

Ωο «λεντδξπζείζα» ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα ηελ νπνία δελ έρεη παξέιζεη έλα 

εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) ή ηε 

ζχζηαζή ηεο (π.ρ. πξνθεηκέλνπ γηα Αλψλπκεο εηαηξείεο απφ ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ) θαη δελ έρεη νινθιεξψζεη κηα 

ηνπιάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηεο 

γηα ππαγσγή ζηε Δξάζε. 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ DIGI VALUE 

Επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηνκείο φπσο 

κεηαμχ άιισλ ε Υγεία, ε Εθπαίδεπζε, ε Δηαθήκηζε θαη ε Επηθνηλσλία, ν Πνιηηηζκφο 

θαη ε Ψπραγσγία, ν Τνπξηζκφο, ην Πεξηβάιινλ θαη νη Μεηαθνξέο. 
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ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΥΤΕΩΝ 

Απφ 15% έσο θαη 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο,  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 300.000 ευρώ έσο 3 εκ. ευρώ γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο 

 1 εκ. ευρώ έσο 5 εκ. ευρώ γηα Μεγάιεο Επηρεηξήζεηο. 

 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΥΕΔΙΑ 

Τα επελδπηηθά ζρέδηα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ηχπνπ B2C 

(Επηρείξεζε πξνο Καηαλαισηή), είηε B2B (Επηρείξεζε πξνο Επηρείξεζε). Οη ππεξεζίεο 

απηέο ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη λα αμηνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

κέζα θαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο δηάζεζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα 

Web, mobile, θαη Web-ΤV). 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΑΠΑΝΩΝ / ΔΑΠΑΝΕ 

Επηιέμηκεο δαπάλεο ζην πξφγξακκα απνηεινχλ: 

 Πξνκήζεηα ελζψκαησλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ φπσο: 

o πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ  

o πξνκήζεηα ή ρξήζε θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ 

ινγηζκηθνχ  

o απφθηεζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, θαη ηερλνγλσζίαο  

  Μηζζνινγηθφ θφζηνο δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο  

o Επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ 

ζρέδην απαζρφιεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο (ππνινγηδφκελνπ γηα πεξίνδν δχν εηψλ) ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

 Εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο.  

 


