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DIGI-MOBILE 

Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ε Εηδηθή 

Γξακκαηεία Ψεθηαθνύ Σρεδηαζκνύ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ΕΠ «Ψεθηαθή 

Σύγθιηζε» αλαθνίλσζαλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο δξάζεο ςεθηαθώλ εληζρύζεσλ 
«digi-mobile». 

Η δξάζε «digi-mobile» αμηνπνηεί πόξνπο ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013 ζπλνιηθνύ ύςνπο 

15 εθαη. επξώ, θαη ζηοσεύει ζηελ ελίζρπζε πνιύ κηθξώλ θαη κηθξώλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ θαηλνηόκεο εθαξκνγέο ζε «έμππλεο» 

ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ (smartphones) θαη ππνινγηζηέο-ηακπιέηεο 

(tablet-pc). 

Οι εθαπμογέρ πος επιδοηούνηαι ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, θα ππέπει να 

απεςθύνονηαι είηε ζε καηαναλυηέρ (B2C), είηε ζε επισειπήζειρ (B2B), είηε 

λα είλαη ενδοεπισειπηζιακέρ (Β2Δ). Υπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ζε 

μια ηοςλάσιζηον πλαηθόπμα εθαπμογών έμππλσλ ζπζθεπώλ (ελδεηθηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ κία κεηαμύ ησλ NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM 

BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet γηα 

ππνινγηζηέο ηακπιέηεο,Palm/HP'sWebOS, SamsungBada, NokiaMaemo & MeeGo 
θιπ.) 

Ελδεηθηηθά παπαδείγμαηα mobile εθαξκνγώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληζρπζνύλ, 

πεξηιακβάλνπλ: 

 mobile εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ηελ πξόζβαζε 

ζε επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα 

 ππεξεζίεο πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πξνο πειάηεο 

 εθαξκνγέο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ, αμηνπνηώληαο ην γεσγξαθηθό 

ζηίγκα ηνπ ρξήζηε θαη ππεξεζίεο destination management 

 ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο, ηε δηαρείξηζε 

ηνπ πειαηνινγίνπ θιπ. 

 ππεξεζίεο εηθνληθήο μελάγεζεο 

 ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ θαη εθαξκνγέο ηηκνιόγεζεο 

 ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ θαη πιεξσκώλ γηα επηρεηξήζεηο 

ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, παξαγσγήο ζεακάησλ, θηλεκαηνγξάθνπο θιπ. 

 δηάζεζε ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη νξγάλσζεο ηαμηδηώλ 

 παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ, θξάηεζε ζέζεσλ ζε ηαμί, 
ιεσθνξεία θιπ.  

Σηε δξάζε μποπούν να ςποβάλοςν πποηάζειρ πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο όλυν ηυν κλάδυν πνπ αζθνύλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ 

ειιεληθό ρώξν, με ηιρ εξαιπέζειρ πος πεπιγπάθονηαι ζηοςρ Οδηγούρ ηηρ 
δπάζηρ (βι. ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο δξάζεο). 

Δπιδοηούνηαι αποκλειζηικά δαπάνερ ππομήθειαρ λογιζμικού και/ ή 
ςπηπεζιών λογιζμικού με ηη μοπθή «Software as a Service». 

Τν ανώηαηο ύτορ ηος πποϋπολογιζμού αλά έξγν δηακνξθώλεηαη από ηελ 

επηρείξεζε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο.  

http://digi-mobileportal.digitalaid.gr/
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Η κέγηζηε ελίζρπζε αθνξά ζην 70% ηος ζςνολικού πποϋπολογιζμού ηνπ 

έξγνπ και δεν μποπεί να ςπεπβεί ηα 7.000 εςπώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 

επηρείξεζε πινπνηήζεη ή αμηνπνηήζεη native mobile ή web mobile εθαξκνγέο ή ηα 

1.400 εςπώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε επηρείξεζε πινπνηήζεη web mobile portal. 
Τν ππόινηπν 30% ηνπ έξγνπ θαιύπηεηαη κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ ηελ επέλδπζε ηο απγόηεπο ζε πένηε 

(5) μήνερ από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο πξόηαζεο έξγνπ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ηεο πξόηαζήο ηνπο, πξόθεηηαη λα 
δεκηνπξγεζεί «θαηάινγνο πξνκεζεπηώλ» ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο δξάζεο. 

Σηνλ καηάλογο ππομηθεςηών εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ο 

θαηάινγνο απηόο ζα είλαη δηαξθώο αλνηθηόο. Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνκεζεπηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθήο θόξκαο ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηεο δξάζεο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εθάζηνηε 

πξνκεζεπηή πξέπεη λα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ δύν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ. 

Η ςποβολή ηυν πποηάζευν ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο γηα πιήξε δηαθάλεηα θαη ηαρύηεηα απνηειεζκάησλ. Η δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο είλαη άκεζε θαη ε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ππνβνιήο αλά ΕΠ/ΠΕΠ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ψεθηαθή Σύγθιηζε» 
και μέσπι εξανηλήζευρ ηος ανά Πεπιθέπεια διαθέζιμος πποϋπολογιζμού. 

Τν ειεθηξνληθό ζύζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαρσξίδνληαη νη ειεθηξνληθέο 

πξνηάζεηο ζα είναι διαθέζιμο από ηη Γεςηέπα 19 Γεκεμβπίος ζηιρ 12:00. Η 

εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη από ηελ 

Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο, θαη αθνινπζεί ην παξαθάησ 
πξόγξακκα: 

 Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο θαη Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, έλαξμε ππνβνιήο 

Δεπηέξα 09 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 14:00 

 Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, έλαξμε 

ππνβνιήο Πέκπηε 12 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 14:00 

 Πεξηθέξεηεο ηνπ ΕΠ «Ψεθηαθή Σύγθιηζε» (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε, 

Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Ιόληα Νεζηά, Δπηηθή Ειιάδα, Πεινπόλλεζνο, Βόπειο 

Αιγαίο, Κξήηε), έλαξμε ππνβνιήο Γεςηέπα 16 Ιανοςαπίος 2012 θαη ώξα 

14:00 

 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έλαξμε ππνβνιήο Πέκπηε 19 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 
14:00 

Η δξάζε πινπνηείηαη από ηελ εηαηξία «Ψεθηαθέο Εληζρύζεηο ΑΕ» (Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ΑΕ). Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο 
δξάζεο. 
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