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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 

5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 

(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, 

τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00€ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των 

επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από 

την ημέρα αυτή και μετά. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες: 

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) 

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού 

απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού 

καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το 

απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση τη μορφή του 

Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure 

as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).  

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την 

λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, 

εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. 

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. 

Λογισμικό  

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα 

λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή 

dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), 

αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό 

περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a 

Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση 

απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.  

2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

 Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του 

έργου είναι 100%. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα χρειαστούν επίσης τα: 

- Στοιχεία Μετόχων (Θέση στην εταιρεία, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, τηλ, 

email) 

- Ανά μέτοχο οι εταιρείες που συμμετέχει ο καθένας (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αντικείμενο, 

Έτος Ίδρυσης, Ποσοστό συμμετοχής, Θέση του ιδίου στην επιχείρηση, ΕΜΕ 3 

τελευταίων ετών, Σύνολο Ενεργητικού 3 τελευταίων ετών, Κύκλο Εργασιών 3 

τελευταίων ετών) 

 

 

Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης αλλά και για την δημιουργία εγκυρότερες και την 

κατασκευή e-shop, η εταιρεία Solutions μπορεί επάξια να σας αναλάβει. Για τις εγκυρότερες 

και  άμεσες συμβουλευτικές και ψηφιακές υπηρεσίες καλέστε στο 2621030087 ή στείλτε email 

στο info@digital-solutions.gr  
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