ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στόχος ∆ράσης
Στόχος της ∆ράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
προκειµένου να αναβαθµίσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις.
∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι υφιστάµενες πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες θα πρέπει να
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
• Να τηρούν Απλογραφικά ή ∆ιπλογραφικά βιβλία µέχρι
31/12/2017 και να έχουν κλεισµένες τουλάχιστον δύο
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. ∆ιευκρινίζεται 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
ΚΑ∆
δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης.
• Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ψηφιακής
κατάταξης της πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην
αντίστοιχη ψηφιακή βαθµίδα, δύνανται να υποβάλλουν
επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση κατάταξής τους σε
ανώτερη ψηφιακή βαθµίδα από την αρχική, εκτός και εάν
έχουν καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθµίδα.
• Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε
ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να
πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε µία µόνο
Περιφέρεια.
• Να λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας την κατάλληλη,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια λειτουργίας.
• Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
• Να εµφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (µεγαλύτερο του
µηδενός) αποτέλεσµα προ φόρων και αποσβέσεων την
τελευταία τριετία.
• Να δεσµευτούν µε υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου
Εκπροσώπου ότι µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα
µεριµνήσουν για τις κατάλληλες παρεµβάσεις έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο
σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της διαδικτυακής πύλης και των
εφαρµογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου µε την
πλήρη συµµόρφωση µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την
Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0
σε επίπεδο προσβασιµότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0,
level ΑΑ).
• Να λειτουργούν αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες
µορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εµπορικού
χαρακτήρα [Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης
Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ι.Κ.Ε,
ατοµικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισµοί, Ναυτιλιακή
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να
δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Επίσης,
επιλέξιµες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49
επ. του Ν.4194/2013.
• Να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις.
• Να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση.
• Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής
ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και
ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά.

• Να µην περιλαµβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις
ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την
ψηφιακή τεχνολογία (Digi-Retail, Digi-Lodge, Digi-Content).
• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν
έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
• Να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν
υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
• Να τηρούν τον κανόνα De Minimis.
• Να υποβάλλουν µία και µοναδική επενδυτική πρόταση ανά
Α.Φ.Μ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο
σύνολό τους.
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης:
- Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι
οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις
που εξοµοιώνονται µε αυτές.
- Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο
οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται κατόπιν σχετικών
συµβάσεων άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη
διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop,
δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
Επισηµαίνεται ότι:
o ∆εν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
o ∆εν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις µε έδρα την κατοικία του
δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
Ψηφιακή Κατάταξη
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου,
θα πρέπει να συµπληρώσει ερωτηµατολόγιο ψηφιακής
κατάταξης (εξοπλισµός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισµικό,
ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με τη συµπλήρωση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου ο
δικαιούχος κατατάσσεται αυτόµατα σε µία από τις τέσσερις
ψηφιακές βαθµίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής
ωριµότητάς του:
Επίπεδα Ψηφιακής Ωριµότητας
Βαθµός
Ψηφιακή Βαθµίδα
15 – 18
Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθµίδα
8,5 – 14,5
Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθµίδα
4,5 – 8
Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθµίδα
0–4
∆ - Χαµηλή Ψηφιακή Βαθµίδα
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθµιση
της επιχείρησης κατά µία τουλάχιστον ψηφιακή βαθµίδα.
Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που
έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθµίδα (Α).
Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο,
στην ψηφιακή βαθµίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
Μη Επιλέξιµοι Τοµείς ∆ραστηριότητας
Αποκλείονται από τη ∆ράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω
και έναν από τους παρακάτω µη επιλέξιµους ΚΑ∆:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς
δραστηριότητες.
02. ∆ασοκοµία και υλοτοµία.
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
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Επιλέξιµες ∆απάνες
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών
ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας
∆ράσης, είναι:
 Κατηγορία ∆απάνης 1-Εξοπλισµός: Εξυπηρετητές,
Η/Υ, Ενσύρµατη ή/και ασύρµατη δικτύωση, εξοπλισµός
γραφείου, άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός - έως 100%
του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
 Κατηγορία
∆απάνης
2-Λογισµικό:
Εφαρµογές
γραφείου, Ανάπτυξη/Αναβάθµιση ιστοσελίδας, e-shop, eMarketplaces, Credit control management, ERP, SCMS,
WMS,PMS, κ.α. - έως 100% του προϋπολογισµού του
επενδυτικού σχεδίου.
 Κατηγορία ∆απάνης 3-Υπηρεσίες: Φιλοξενία, Σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο, Digital Marketing, Παρουσία στα Social
Media,
Ανάπτυξη
ψηφιακού
υλικού
διαφήµισης,
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, κ.ά. - έως 25%
του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
 Κατηγορία
∆απάνης
4-Μισθολογικό
κόστος
εργαζοµένων (νέο προσωπικό) - 40% και µέχρι
24.000€, 12.000€ ανά ΕΜΕ. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι
επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’
βαθµού των επενδυτών – µετόχων και των ασκούντων τη
διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
Οι κατηγορίες 3 και 4 δεν αποτελούν υποχρεωτικές δαπάνες.
Κατά το στάδιο της ένταξης, καθώς και κατά το στάδιο
αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού
σχεδίου, το άθροισµα του Π/Υ των επιλέξιµων δαπανών στις
κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά
να είναι µικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Σηµειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δε δύναται να
παραληφθεί ως ολοκληρωµένο και λειτουργικό όταν κατά την
τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριµότητας της επιχείρησης
αποδειχτεί ότι δεν έχει µεταβεί στην ψηφιακή βαθµίδα όπως
αυτή είχε δηλωθεί κατά την ένταξη.
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό
Ενίσχυσης
 Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού
σχεδίου κυµαίνεται από 5.000,00€ έως 50.000,00€.
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει
προϋπολογισµό µικρότερο από 5.000€ τότε αυτό κρίνεται
µη επιλέξιµο και δεν µπορεί να υποβληθεί.
 Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιµων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (ο τραπεζικός
δανεισµός δεν είναι υποχρεωτικός).
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων
επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 12 µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 11/6/2018 µε καταληκτική
ηµεροµηνία την 02/10/2018.
Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους
δυνητικούς ∆ικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλλουν

ταυτοχρόνως
στο
ΠΣΚΕ
και
ηλεκτρονικό
φάκελο
υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαµβάνει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά της δράσης σε µη επεξεργάσιµη
ηλεκτρονική µορφή αρχείου.
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν µε την µέθοδο
της συγκριτικής αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων γίνεται βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων:
 Α1. Μονάδες Εργασίας: ΕΜΕ έτους 2017 - Κάθε ΕΜΕ
βαθµολογείται µε 4 µονάδες µε max τις 5 ΕΜΕ (max
βαθµολογία 20)
 Α2. Εξασφάλιση ιδιωτικής συµµετοχής επενδυτικού
σχεδίου:
o Εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής σε ποσοστό 100%:
α. εξ ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή β. εξ ολοκλήρου µε
βεβαιωµένο δανεισµό (σύµβαση ή έγκριση σύµβασης
δανείου), από Τράπεζα ή γ. συνδυασµό των ανωτέρω: 40
βαθµοί
o Εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής σε ποσοστό
µεγαλύτερο ή ίσο του 80% και µικρότερο του 100%: α. εξ
ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή β. εξ ολοκλήρου µε
βεβαιωµένο δανεισµό (σύµβαση ή έγκριση σύµβασης
δανείου), από Τράπεζα ή γ. συνδυασµό των ανωτέρω:
30 βαθµοί
o Εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής σε ποσοστό
µεγαλύτερο ή ίσο του 60% και µικρότερο του 80%: α. εξ
ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή β. εξ ολοκλήρου µε
βεβαιωµένο δανεισµό (σύµβαση ή έγκριση σύµβασης
δανείου), από Τράπεζα ή γ. συνδυασµό των ανωτέρω: 15
βαθµοί
 Α3. Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων: Αριθµός
κερδοφόρων χρήσεων:
− Για τις επιχειρήσεις µε τρεις κλεισµένες διαχειριστικές
χρήσεις:
o 3 κερδοφόρες χρήσεις: 30 βαθµοί
o 2 κερδοφόρες χρήσεις: 15 βαθµοί
o 1 κερδοφόρα χρήση:
0 βαθµοί
− Για τις επιχειρήσεις µε δύο κλεισµένες διαχειριστικές
χρήσεις:
o 2 κερδοφόρες χρήσεις: 30 βαθµοί
o 1 κερδοφόρα χρήση:
15 βαθµοί
 Α4. Συµµετοχή σε προηγούµενες ∆ράσεις ΤΠΕ (eservices, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content,
ICT4GROWTH):
o Ναι: 0 βαθµοί
o Όχι: 10 βαθµοί
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των
απαιτούµενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από
τον ΕΦΕΠΑΕ για τα επιλέξιµα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν
λάβει βαθµολογία τουλάχιστον 50% της µέγιστης δυνατής
βαθµολογίας και κατά απόλυτη βαθµολογική σειρά.
Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων
 Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένα Αίτηµα Ενδιάµεσης
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών µετά την εκτέλεση
τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούµενου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως
την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούµενου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου (υποβληθείσες δαπάνες).
 Το Αίτηµα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να
υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή συνοδευόµενο
από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός
εξήντα ηµερολογιακών ηµερών µετά την τυπική ηµεροµηνία
λήξης του.
Ο ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αιτήµατος τελικής
επαλήθευσης – πιστοποίησης του έργου του χωρίς την
υποβολή
Αιτήµατος
ενδιάµεσης
επαλήθευσης
–
πιστοποίησης.
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Καταβολή Ενίσχυσης
 Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον
φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η
εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για την παροχή
δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της
δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την
υλοποίηση της επένδυσης.
 Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η
χορήγηση προκαταβολής µέχρι το 40% της δηµόσιας
χρηµατοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
προερχόµενης από αναγνωρισµένο ίδρυµα. Παρέχεται η
δυνατότητα χορήγησης εκ νέου προκαταβολής σε δικαιούχο
που έχει λάβει προκαταβολή όταν ελεγχθούν και
πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, µε διατήρηση της
υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής, ωστόσο η συνολική
προκαταβολικά ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριµένης.
 Η ενδιάµεση καταβολή καταβάλλεται έπειτα από υποβολή
σχετικού Αιτήµατος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος
των επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της
υποβολής του Αιτήµατος, και η αναλογούσα δηµόσια
χρηµατοδότηση.
Η ενδιάµεση καταβολή στον εκάστοτε δικαιούχο δεν µπορεί
να υπερβεί το 80% της εγκεκριµένης δηµόσιας
χρηµατοδότησης.
 Η αποπληρωµή του έργου καταβάλλεται µετά την επιτόπια
επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική
παραλαβή του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης.
Τροποποιήσεις Επενδυτικών Σχεδίων
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
επιτρέπεται έως µία τροποποίηση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου
χωρίς να αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη
∆ράση.
∆εν γίνεται δεκτό αίτηµα τροποποίησης που επιφέρει
ως συνέπεια την µη κάλυψη του στόχου της ψηφιακής
αναβάθµισης που τέθηκε κατά την ένταξη.
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