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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» 

 (Digi-Content) 
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ: 14/1/2011 

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις  επιχειρήσεων), 
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική 
Επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
• Να δραστηριοποιούνται στο χώρο εκτυπώσεων εφηµερίδων, των εκδόσεων, της παραγωγής και 

διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, προβολής ταινιών, 
ηχογραφήσεων, ραδιοφώνου, πρακτορείων ειδήσεων κλπ (βλ. αναλυτικά στο ΚΕΦ. ∆. 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

• Έχουν κλείσει τουλάχιστον µια πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση. 
• Απασχόλησαν κατά την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση τουλάχιστον ένα (1) εργαζόµενο (1 

ΕΜΕ) 
• H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούµενες χρήσεις δεν έχει λάβει 

επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα 
De Minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€. 

• H επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες 
λειτουργίας. 

 
 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

(ΕΜΕ)  ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ (€) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ >0 ΚΑΙ <10 και < 2 εκ. € ή < 2 εκ. € 10.000-100.000 50% 

ΜΙΚΡΗ >0 ΚΑΙ <50 και < 10 εκ. € ή < 10 εκ. € 10.000-160.000 50% 

ΜΕΣΑΙΑ >0 ΚΑΙ <250 και < 50 εκ. € ή < 43 εκ. € 10.000-300.000 50% 

ΜΕΓΑΛΗ >=250 και >= 50 εκ. € ή >= 43 εκ. € 10.000-400.000 50% 

1. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών 
χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις) 

2. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη και πρέπει να καλυφθεί από την επιχείρηση. 

3. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες µετά την 19/11/2010. 

4. ∆ιάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισής 
τους, δηλαδή την ηµεροµηνία υπογραφής, της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης 
συµµετοχής στη ∆ράση. 
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ∆ΑΠΑΝΩΝ  
 
Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στη ∆ράση digi-content µπορεί να υποβάλει µία µόνο επενδυτική 
πρόταση.  
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

• Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχοµένου (µέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου) 
• Ε(2): Επεξεργασία, τεκµηρίωση, εµπλουτισµό, διαχείριση, µετατροπή και διάθεση του 

ψηφιακού περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια (µέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου) 
• Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχοµένου µέσω ∆ιαδικτύου, µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων µέσων (µέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου) 
• Ε(4): Αξιοποίηση και Εµπορική Εκµετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχοµένου (µέχρι 20% 

του επενδυτικού σχεδίου). 
 
Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχοµένου 
 

• 1.1    Συλλογή, επεξεργασία και εµπλουτισµό του προς ψηφιοποίηση (µη ψηφιακού) 
περιεχοµένου 

• 1.2    Ψηφιοποίηση υπάρχοντος περιεχοµένου (µη ψηφιακού) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο 
παρόν επενδυτικό σχέδιο 

 
Ε(2): Επεξεργασία, τεκµηρίωση, εµπλουτισµό, διαχείριση, µετατροπή και διάθεση του 
ψηφιακού περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια 
 
Η ενέργεια αυτή περιλαµβάνει: 
• 2.1    ∆ιαχείριση, επεξεργασία, τεκµηρίωση και εµπλουτισµό του ψηφιακού περιεχοµένου 
• 2.2    ∆ιαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων 
• 2.3    Μετάφραση και Μεταγλώττιση ψηφιακού περιεχοµένου 
• 2.4    ∆ιάθεση του ψηφιακού περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά σε 2 τουλάχιστον) 
• 2.5    ∆ιαχείριση και Ταξινόµηση µε δυνατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης ψηφιοποιηµένου 

υλικού, έγκρισης, αναθεώρησης και παρακολούθησης εκδόσεων 
• 2.6    Ηλεκτρονικές Πληρωµές για το ψηφιακό περιεχόµενο 
• 2.7    Σχεδιασµό και ∆ιαχείριση ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών (workflow 

management) 
• 2.8    ∆ιαχείριση της συνεργασίας (collaboration) για τη δηµιουργία, επεξεργασία, τεκµηρίωση, και 

ολοκλήρωση του προς διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου 
• 2.9    Αξιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας (geo-location services) για τη διάθεση του 

ευρυζωνικού ψηφιακού περιεχοµένου 
 
Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχοµένου µέσω ∆ιαδικτύου, µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλων σύγχρονων µέσων 
 
Η ενέργεια αυτή περιλαµβάνει: 
• 3.1    ∆ηµιουργία του ψηφιακού υλικού προώθησης 
• 3.2    Συνδροµή δυνατότητας διάθεσης του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας 
• 3.3    Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχοµένου (σε µηχανές αναζήτησης) 
• 3.4    Συνδροµή για προβολή σε µηχανές αναζήτησης 
• 3.5    Μέτρηση της διάχυσης-διάδοσης του περιεχοµένου 
 
Ε(4): Αξιοποίηση και Εµπορική Εκµετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχοµένου  
 
Η ενέργεια αυτή περιλαµβάνει: 
• 4.1    ∆ηµιουργία πλάνου εµπορικής εκµετάλλευσης 
• 4.2    Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών 
• 4.3    Πλάνο αναβάθµισης / επέκτασης του ψηφιακού περιεχοµένου 
• 4.4    Μελέτη ένταξης σε ολοκληρωµένες ψηφιακές αγορές 
• 4.5    Σχεδιασµό Επενδυτικού Σχεδίου και ∆ιαχείριση της υλοποίησης του 
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Οι Κατηγορίες ∆απανών (Κ∆) που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ∆ράσης, είναι 
οι ακόλουθες: 
 
• Κ∆ (1): «∆απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού» 
• Κ∆ (2): «∆απάνες Προµήθειας Λογισµικού και Υπηρεσιών Λογισµικού µε την µορφή 

Software as a Service» 
• Κ∆ (3): «∆απάνες Υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προµήθειας προπληρωµένων και/ή 

συνδροµητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχοµένου για την υλοποίηση των Ενεργειών 
του επενδυτικού σχεδίου» 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1: ∆απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού 
 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για την προµήθεια εξοπλισµού κάθε µορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον 
δικαιούχο αναγκαίος για την εύρυθµη λειτουργία της προτεινόµενης λύσης. Για κάθε προµηθευόµενο 
εξοπλισµό, ο δικαιούχος θα πρέπει να τεκµηριώσει αναλυτικά την αναγκαιότητα και τον ρόλο που 
εξυπηρετεί στο πλαίσιο της λύσης που προτείνεται. 
  
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 1 περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 
 
1. Χρήση υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών (Servers), και ενεργού εξοπλισµού (routers, switches, 

firewalls) µε την µορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) 
2. Εξοπλισµό – θέσεις εργασίας για την παραγωγή & επεξεργασία του περιεχοµένου µε τα 

συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, πολυµεσικό εξοπλισµό) και το απαιτούµενο 
λειτουργικό λογισµικό 

3. Εξοπλισµό υποστήριξης µετάδοσης περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια  που θα χρησιµοποιηθούν 
µόνο και αποκλειστικά ως περιβάλλον ελέγχου και ανάπτυξης εφαρµογών (φορητές συσκευές 
χειρός, οθόνες αφής), 

4. Εξοπλισµό Αποθήκευσης και ∆ίσκοι αποθήκευσης,  
5. Εξοπλισµό ψηφιοποίησης (Σαρωτές, Φωτογραφικές Μηχανές, Κάµερες) 
 
 
Οι περιορισµοί που ισχύουν για τις δαπάνες εξοπλισµού είναι: 
 
• Το ύψος των δαπανών του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 30% του 

επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης. 
• Ο εξοπλισµός υποστήριξης µετάδοσης περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια  που θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο και αποκλειστικά ως περιβάλλον ελέγχου και ανάπτυξης εφαρµογών 
(φορητές συσκευές χειρός, οθόνες αφής) («3» παραπάνω) δεν θα µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 
3.000€. 

• Ο εξοπλισµός ψηφιοποίησης [Σαρωτές, Φωτογραφικές Μηχανές, Κάµερες] («5» παραπάνω) δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 3.000€. 

• Ο επιλέξιµος για αγορά εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος καθώς και 
σύγχρονης τεχνολογίας, να µην υπάρχει καµία παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να είναι 
αναγκαίος ώστε να εξυπηρετήσει άµεσα το γενικό σκοπό του επενδυτικού σχεδίου της δράσης. 

• Ο εξοπλισµός που θα αγοραστεί θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τόπο υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου του ∆ικαιούχου και να διατηρηθεί εν λειτουργία στον τόπο αυτό για µία 
πενταετία µετά την ολοκλήρωση του έργου.  

• O αποκτούµενος εξοπλισµός καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου 
βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προµηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισµό µέσω µοντέλου 
«infrastructure as a service», θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιµος κατά την πραγµατοποίηση του 
ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2: ∆απάνες Προµήθειας Λογισµικού και Υπηρεσιών Λογισµικού µε την 
µορφή Software as a Service» 
 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για την προµήθεια λογισµικού που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες 
για την εύρυθµη λειτουργία του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Το εν λόγω λογισµικό, είτε αφορά 
κόστος αγοράς έτοιµου λογισµικού είτε ανάπτυξης – παραµετροποίησης – προσαρµογής εφαρµογής 
λογισµικού, θα πρέπει να αναφέρεται και να σχετίζεται  αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης. 
  
Λογισµικό που αναφέρεται σε λοιπές ανάγκες του δικαιούχου (ενδεικτικά αναφέρονται αντι-ικά, office,  
εφαρµογές αυτοµατοποίησης γραφείου, κλπ), ∆ΕΝ είναι επιλέξιµες στη ∆ράση καθώς δεν αναφέρονται 
αποκλειστικά σε λογισµικό για τη διαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου. 
  
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 2 περιλαµβάνουν τα 
παρακάτω: 
 
1. Λογισµικό και εφαρµογές ΤΠΕ ψηφιοποίησης (µη ψηφιοποιηµένου υλικού),  
2. Λογισµικό και εφαρµογές κανονικοποίησης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας (π.χ.rendering), 

εµπλουτισµού, ταξινόµησης και διαχείρισης αυτού (π.χ. Content Management Systems), 
3. Λογισµικό και εφαρµογές ΤΠΕ ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού πολυµεσικού υλικού σε 

πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινητά, On Device Portal (ODP), κλπ), 
4. Λογισµικό και εφαρµογές ΤΠΕ διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου σε συνεχή ροή (streaming) 
5. Εφαρµογές ανάλυσης των ενεργειών προώθησης / προβολής (newsletters, ανάλυση campaign 

responses) ψηφιακού πολυµεσικού περιεχοµένου, 
6. Λογισµικό ∆ιαχείρισης Ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών (Workflow Management 

Systems) και διαχείρισης της συνεργασίας (Collaboration Management Systems), 
7. Υπηρεσίες - εφαρµογές διαχείρισης πληροφορίας µε γεωγραφικό περιεχόµενο, 
8. Εφαρµογές ηλεκτρονικών πληρωµών, 
9. Εφαρµογές µέτρησης της απόδοσης της εµπορικής εκµετάλλευσης των εφαρµογών διάθεσης του 

ψηφιακού περιεχοµένου στο κοινό (µέτρησης των πωλήσεων per item, per issue, συνδροµές, 
διαφηµίσεων), 

10. Εφαρµογές  - Λογισµικό γραφιστικής επεξεργασίας 
11. Λογισµικό και εφαρµογές διαχείρισης διαφηµίσεων 
 
 
Τα επιλέξιµα κόστη για τις δαπάνες λογισµικού είναι: 
 
1. Κόστη αδειών χρήσης λογισµικού για µέχρι δύο (2) έτη  από το χρόνο της προµήθειας. Στην 

αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης, π.χ. per 
named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ. 

2. Βασικά κόστη αρχικής προµήθειας λογισµικού (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –
basic fee– προµήθειας και συµπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης). 

3. Κόστη χρήσης λογισµικού µε το µοντέλο software as a service 
4. Κόστος εγκατάστασης, παραµετροποίησης και συντήρησης του Λογισµικού που θα προµηθευτεί η 

Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης. 
 
 
Οι περιορισµοί που ισχύουν για τις δαπάνες λογισµικού αφορούν τα παρακάτω: 
 
• Το ύψος των δαπανών του λογισµικού δε δύναται να ξεπερνά το 60% του επενδυτικού σχεδίου. 
• Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι 

τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. 
• Το κόστος υπηρεσιών software as a service είναι επιλέξιµο έως και 24 µήνες από την ηµεροµηνία 

τιµολόγησης, εφόσον προπληρωθεί όλο το ποσό. 
• Το αποκτούµενο λογισµικό καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου 

βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3: ∆απάνες Υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προµήθειας προπληρωµένων 
και/ή συνδροµητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχοµένου για την υλοποίηση των 
Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου 
 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για την προµήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τον δικαιούχο αναγκαίες 
για την εύρυθµη λειτουργία και ολοκλήρωση του προτεινόµενου έργου. Οι υπηρεσίες θα αφορούν 
δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση, 
συµβούλους και εταιρείες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών.  
 
Οι  υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να 
συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης π.χ. συνδροµές για διαφήµιση, ή 
τακτικές καµπάνιες ή δαπάνες ενηµέρωσης του δικαιούχου ή των πελατών του.  
 
Επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν τα παρακάτω: 
 
1. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης 
2. Γραφιστικές υπηρεσίες για τον εµπλουτισµό του ψηφιακού περιεχοµένου 
3. Εκπόνηση µελετών κάθε µορφής άµεσα σχετικές και εξειδικευµένες µε το επενδυτικό σχέδιο και 

τους σκοπούς της ∆ράσης 
4. Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικές µε το επενδυτικό σχέδιο 
5. Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (project management)  
6. Προµήθεια προπληρωµένων ή/και συνδροµητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου 

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης δεδοµένων 
7. Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και εµπλουτισµού περιεχοµένου 
8. Υπηρεσίες Μετάφρασης Περιεχοµένου 
9. Υπηρεσίες βελτιστοποίησης αναζήτησης ψηφιακού περιεχοµένου (SEO) 
10. Τα επιλέξιµα κόστη για τις δαπάνες υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προµήθειας προπληρωµένων και/ή 

συνδροµητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχοµένου για την υλοποίηση των Ενεργειών του 
επενδυτικού σχεδίου ακολουθούν: 

• ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών  
• Προµήθεια των προπληρωµένων ή/και συνδροµητικών υπηρεσιών  διάθεσης ψηφιακού 

περιεχοµένου. 
 
 
Οι περιορισµοί που ισχύουν για τις δαπάνες υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προµήθειας 
προπληρωµένων και/ή συνδροµητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχοµένου για την 
υλοποίηση των Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τα παρακάτω: 
 
• Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών δε δύναται να ξεπερνά το 40% του συνολικού επιλέξιµου 

προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. 
• Η προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση έργου («5» παραπάνω) δεν θα µπορεί να 

ξεπερνά το 5% του συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού και έως το ποσό των 5.000€. 
• Η προµήθεια προπληρωµένων ή/και συνδροµητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου 

(«6» παραπάνω) είναι επιλέξιµο έως και 24 µήνες από την ηµεροµηνία τιµολόγησης και δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης και έως το 
ποσό των 5.000€. 

• Η εκπόνηση µελετών και ερευνών («3» παραπάνω) δεν θα µπορεί να ξεπερνά το 10% του 
συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης και έως το ποσό των 7.000€. 
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∆. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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E. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Βεβαίωση Έναρξης δραστηριότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. ή/και ισοδύναµο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση 
µεταβολής) µπορεί να επιβεβαιώθει: 

• το χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης 
• τη νοµιµότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, και 

 
Σε περίπτωση που η επένδυση πραγµατοποιηθεί σε υποκατάστηµα διαφορετικό από την έδρα της 
επιχείρησης τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσκοµιστούν υποχρεωτικά και για το υποκατάστηµα. 
Σε πρωτότυπη µορφή ή απλό αντίγραφο 
 
2. Για τις Α.Ε. µε Γ’ κατηγορίας βιβλία: 

1. ΦΕΚ σύστασης 
2. ΦΕΚ εκπροσώπησης 
3. Πρόσφατα στοιχεία της µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων του βιβλίου µετόχων όπου 

αναγράφεται η µετοχική σύνθεση, θεωρηµένο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε ηµεροµηνία την 
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης). 

4. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους εντάσσεται στα πλαίσια του Franchise ή 
λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, θα πρέπει να υποβάλλουν και το µεταξύ τους συµβόλαιο µε τη 
µητρική εταιρεία. 

 
Για τις ΕΠΕ µε Γ’ κατηγορίας βιβλία: 

1. ΦΕΚ σύστασης 
2. ΦΕΚ εκπροσώπησης 
3. Πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων του βιβλίου εταίρων όπου 

αναγράφεται η εταιρική σύνθεση, θεωρηµένο από τον διαχειριστή µε ηµεροµηνία την 
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης). 

4. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους εντάσσεται στα πλαίσια του Franchise ή 
λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, θα πρέπει να υποβάλλουν και το µεταξύ τους συµβόλαιο µε τη 
µητρική εταιρεία. 

 
Για τις ΟΕ και ΕΕ 

1. Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί µη 
τροποποίησης, νόµιµα δηµοσιευµένο, 

2. Θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρίας 
και ότι η εταιρική σύνθεση, όπως προκύπτει από το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης, ισχύει. 

3. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους εντάσσεται στα πλαίσια του Franchise ή 
λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, θα πρέπει να υποβάλλουν και το µεταξύ τους συµβόλαιο µε τη 
µητρική εταιρεία 

 
Για τις ατοµικές επιχειρήσεις 

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του επιχειρηµατία και όλες τις τροποποιήσεις µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης (ταυτίζεται µε το δικαιολογητικό «2» 
παραπάνω και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του). 

Σε απλά αντίγραφα. 
 
 
3. Επιχειρήσεις µε υποχρέωση έκδοσης ισολογισµών: 
Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν) 
για τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 
 
Όλες οι επιχειρήσεις (Σε απλά αντίγραφα): 
Φορολογικές δηλώσεις Ε3 για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Σε περιπτώσεις 
υπερδωδεκάµηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων 
του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών 
αθροιστικών ισοζυγίων. Στην περίπτωση όπου για το τελευταίο οικονοµικό έτος δεν υπάρχουν επίσηµα 
φορολογικά στοιχεία τότε υποβάλλονται 
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Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Ισοζύγιο του ∆εκεµβρίου της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης καθώς επίσης και στοιχεία 
αποτύπωσης των κερδών της επιχείρησης, τα οποία θα φέρουν σφραγίδα της Επιχείρησης καθώς και 
υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και του λογιστή. 
 
Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας.  
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή φωτοαντίγραφα των υποβαλλόµενων περιοδικών του 
προηγούµενου έτους. 
 
4. Έντυπο Ε7 Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 
Στην περίπτωση όπου δεν έχει υποβληθεί το Ε7 για το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος υποβάλλονται 
οι ΑΠ∆ του προηγούµενου έτους. 
Σε απλά αντίγραφα 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και 
σφραγισµένη µε τη σφραγίδα της Επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρονται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης τα παρακάτω: 

1. το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει 
2. επιχορηγηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που 

χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
3. έχει υποβάλλει µία µόνο πρόταση του έργου στη ∆ράση. 
4. δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών  
5. έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου των Οδηγών της ∆ράσης. 
6. σε περίπτωση υποβολής προσωρινών φορολογικών στοιχείων για τα οικονοµικά δεδοµένα και 

την απασχόληση εργαζοµένων στην επιχείρηση, τηρούνται όλοι οι όροι επιλεξιµότητας της 
ενότητας του Οδηγού Υποβολής της ∆ράσης digi-content 

7. ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την 
8. ηλεκτρονική µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή µε όλα τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή τη στιγµή της υποβολής τους. 
9. συµφωνεί και εξουσιοδοτεί την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. να διασταυρώσει τα δηλούµενα και 

καταχωρηµένα στοιχεία ηλεκτρονικής αίτησης του φορέα µε οποιονδήποτε ∆ηµόσιο Φορέα 
κριθεί σκόπιµο ή απαιτητό. 

10. σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του έργου συµφωνεί στην δηµοσίευση της 
επωνυµίας της εταιρίας του, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον 
στην ιστοσελίδα της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και του ΕΣΠΑ 2007-2013). 

11. Το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση ή 
πρόκειται να λάβει σε περίπτωση ένταξης πράξης κατά την τελευταία τριετία 
(συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ) από την ηµεροµηνία ένταξης της 
πρότασης είναι «……………………..» ευρώ. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη 
δήλωση. 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη αίτηση υποβολής µετά την ένταξη του έργου, αυτό 
απεντάσσεται και η τυχόν ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση επιστρέφεται εντόκως. 

 
Πρωτότυπη και επικυρωµένη για το γνήσιο του αντιγράφου από αρµόδια δηµόσια αρχή 
 
6. Άδειες λειτουργίας της επιχείρησης 

1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής ή Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 
1599/86 υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και σφραγισµένη µε τη 
σφραγίδα της Επιχείρησης, περί µη απαίτησης ύπαρξης άδειας λειτουργίας 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό /βεβαίωση εγγραφής σε οικείο Επιµελητήριο. 
Η Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και επικυρωµένη για το γνήσιο του αντιγράφου 
από αρµόδια δηµόσια αρχή 
Η άδεια λειτουργία ή το πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής θα πρέπει να είναι σε απλά αντίγραφα 
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7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και 
σφραγισµένη µε τη σφραγίδα της Επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνονται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο: 

1. η µη γεωργική ιδιότητα των µετόχων του φορέα της επένδυσης. 
2. ότι οι µέτοχοι του φορέα της επένδυσης δεν αποτελούν µέλος αγροτικής οικογένειας. 
3. έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του συνηµµένου στην προκήρυξη παραρτήµατος VΙΙΙ 

«Παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον» και ότι ανήκει ή δεν ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ. 
4. η επιχείρηση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής χρηµατοδότησης έργων από το 

ΕΓΤΑΑ και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το παρόν πρόγραµµα του ΕΤΠΑ. 
Πρωτότυπη και επικυρωµένη για το γνήσιο του αντιγράφου από αρµόδια δηµόσια αρχή 
 
8. Προσφορές από τους προµηθευτές για τις επιλέξιµες δαπάνες που συνιστούν την προτεινόµενη 
επένδυση. 
Σηµειώνεται ότι: 

1. Οι προσφορές για τον εξοπλισµό / λογισµικό πρέπει να είναι αναλυτικές µε αναφορά στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων / εφαρµογών λογισµικού συνοδευόµενες από σχετικά 
prospectus. 

2. Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών θα πρέπει αναγκαστικά να περιλαµβάνουν: ανάλυση 
κόστους, σκοπό και αναλυτικά τα περιεχόµενα των παραδοτέων που θα αναπτυχθούν / 
εξετασθούν. 

3. οι προσφορές που συνιστούν την προτεινόµενη επένδυση θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία του 
προµηθευτή [σφραγίδα και υπογραφή, ή εκτύπωση σελίδας παραγγελίας εάν πρόκειται για 
αγορά µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος], να έχουν ηµεροµηνία από την προκήρυξη της 
∆ράσης και µεταγενέστερη και να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης καθώς 
και για εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση του προτεινόµενου 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
Η µη υποβολή αναλυτικών και τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις 
δύναται να οδηγήσει και σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης. 
Σε πρωτότυπη µορφή ή απλά αντίγραφα ή εκτυπώσεις σε περίπτωση προσφορών από ηλεκτρονικά 
καταστήµατα 
 
9. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σε ισχύ από διαπιστευµένο φορέα (σε περίπτωση 
απάντησης µε ‘ΝΑΙ’ στην ερώτηση Γ1 του εντύπου υποβολής αίτησης). 
Σε απλά αντίγραφα 
 
10. Τραπεζικές συµβάσεις στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται on-line πληρωµές (απάντηση 
‘ΝΑΙ’ στην ερώτηση Γ2 του εντύπου υποβολής αίτησης). 
Σε απλά αντίγραφα 
 
11. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια του Franchise ή η επιχείρηση 
λειτουργεί σαν Αντιπροσωπεία θα πρέπει να υποβληθεί και το συµβόλαιο µε τη µητρική 
εταιρεία. 
 
 
 
 


