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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΔΡΑΣΗ Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 
είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον 
κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν: 

 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, 
μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),

 Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων

προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται υφιστάμενες Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 
και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με 
ελληνικό ΑΦΜ.

 Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή
Ατομική Επιχείρηση

 Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του
Προγράμματος νοούνται αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου
Πληροφορικής.

 Οι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοί πριν την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου.

 Λειτουργούν νόμιμα
 Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
 Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και

υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας 
δεσμεύονται ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει
να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης,

 Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000€ έως 2.000.000€. 
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 Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 
70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 
45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται 
σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις
μεσαίες επιχειρήσεις.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται 
σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες
επιχειρήσεις.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε 
ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες
επιχειρήσεις.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας
ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για 
τις μεσαίες επιχειρήσεις

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό 
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022, έως 
και 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες 

Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως 
ανάπτυξης του προϊόντος:  
Δ 1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της 
τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των 
επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου. 
Δ.1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς. 
Δ.1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση 
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: 
κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές 
προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους 
με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου, 
Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της 
επένδυσης: 
Δ.2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός. 
Δ.2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος. 
Δ.2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.) 
Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση 
Δ.3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Δ.3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις. 
Δ.3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας. 
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Επιλέξιμες Δαπάνες 

ΚΔ1 - Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ) 

ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο 
και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση 
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου), 
ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και
απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου. 

Οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς του έργου, θα 
πρέπει να προσθέτουν μονάδες εργασίας στην επιχείρηση, επιπλέον του 
συνολικού αριθμού των απασχολούμενων σε ΕΜΕ της τελευταίας κλεισμένης 
χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021). 

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ) 

ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές 
δραστηριότητες που εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του Έργου και 
ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
(υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. 
ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι 
σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να 
αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από 
εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων και να 
αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή (input) για τους σκοπούς του έργου. 
ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες εξωτερικών 
συμβούλων (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν 
αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 
εμπίπτουν και οι Δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας. 
ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες 
μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική 
έκθεση (συμβατική ή ψηφιακή/υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως 
με τα αποτελέσματα του Έργου. 
ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης. Περιλαμβάνονται δαπάνες για 
άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού που 
συνδέονται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου και εμπεριέχουν δαπάνες που 
προκαλούνται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών των Φορέων Απονομής 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

ΚΔ3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ) 

ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας 
(δηλ. εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που στεγάζει την επιχειρηματική μονάδα 
που υλοποιεί το Έργο) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το 
έργο. 
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ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και 
της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. 
ΚΔ3.3. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, 
αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν 
ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση 
του έργου. 
ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που 
απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες 
προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του Έργου. 
ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και 
λειτουργικές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με κατάλληλη τεκμηρίωση. 

ΚΔ4 - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ) 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για 
το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες 
απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε 
λογισμικό. 

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν 
συνυπολογίζεται στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων 
επενδυτικών σχεδίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ. 
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