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Digi-mobile  

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών 
επικοινωνιών και υπολογιστές-ταµπλέτες 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

 
ΤΙ ΑΦΟΡΑ 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 
προκειµένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναµική και να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσω smartphones. 

Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόµων 
εφαρµογών για smartphones και tablet-pc από υφιστάµενες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στις 
ενισχυόµενες επιχειρήσεις: 

•    Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, µε 
αξιοποίηση εφαρµογών σε smartphones, που διευκολύνουν την κινητικότητα 
(mobility) των εργαζόµενων και επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση σε εταιρικά 
δεδοµένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε. 
•    Συνθήκες ολοκληρωµένης προσέγγισης υφιστάµενων πελατών και νέων 
κοινών, µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» κινητών και των 
tablet-pc για την παροχή προσωποποιηµένης-στοχευµένης πληροφόρησης.  

 
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 

∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάµενες οικονοµικές µονάδες, 
ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, που ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Επιλέξιµοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση 
του έργου που προτείνουν, θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες 
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής: 

1.    Η Επιχείρηση διαθέτει µία τουλάχιστον κλεισµένη διαχειριστική χρήση 
2.    Ο υφιστάµενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εµπίπτει στις 
εξαιρούµενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis 
3.    Ο δικαιούχος δεν εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των 
Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ  και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας). 
4.    Η Επιχείρηση και οι συνδεδεµένες ή/και οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 
µε αυτή, τo τρέχον και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη δεν έχουν 
λάβει επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων 
που εµπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την 
αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η 
Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών). 
5.    Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική 
6.    Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» ή 
«ΜΙΚΡΗ» (0 ως 49 εργαζόµενους και ως 10εκ € τζίρο) 
7.   Ο δικαιούχος λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις 
προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας. 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

• Οι εφαρµογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται στους καταναλωτές (να 
είναι τύπου B2C - Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε να απευθύνονται 
σε επιχειρήσεις ( τύπου B2B - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή Β2Ε - 
ενδοεπιχειρησιακές). 

• Οι εφαρµογές θα πρέπει να σχετίζονται µε το αντικείµενο και τη 
δραστηριότητα της δικαιούχου επιχείρησης. 

• Οι εφαρµογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε µια τουλάχιστον 
πλατφόρµα εφαρµογών έξυπνων συσκευών  

• Στην περίπτωση εφαρµογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί 
στα αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρµας εφαρµογών ώστε να είναι 
προσβάσιµες στο ευρύ κοινό. 

• Οι εφαρµογές θα πρέπει να ανήκουν σε µια εκ των παρακάτω 
κατηγοριών: 

o native mobile εφαρµογές - «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη 
συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταµπλέτα (είναι 
«downloadable») 

o web mobile εφαρµογές - συνήθως αναπτύσσονται σε HTML5 και 
«κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας 
ή στον υπολογιστή-ταµπλέτα, 

o web mobile portals. Στην περίπτωση που εφαρµογές ανήκουν στην 
κατηγορία των web mobile portals, τότε 
α. οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας που 
υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστηµα της 
συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρµόζεται στα 
χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε µία 
τουλάχιστον πλατφόρµα/ οµάδα κινητών συσκευών ανεξαρτήτως 
αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή Β2C χρήση. 
β.  υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) µε τον χρήστη 
των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε 
µονόδροµη προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρµογή web mobile 
portal δεν νοείται καµία στατική παρουσίαση περιεχοµένου, online 
φυλλάδια της επιχείρησης κλπ. 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

• Οι εφαρµογές λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται 
µε αξιοποίηση δεδοµένων από το ∆ιαδίκτυο. 

• Οι εφαρµογές που αναπτύσσονται, διατίθενται από τον προµηθευτή στη 
δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδροµητική βάση (ως «λογισµικό µε τη 
µορφή υπηρεσίας» Software-as-a-Service), είτε ως προµήθεια του 
λογισµικού, είτε ως συνδυασµός αυτών. 

• Περιλαµβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη της εφαρµογής και/ ή την 
προµήθεια λογισµικού που κρίνονται αναγκαία για την ανάπτυξη και 
λειτουργία των εφαρµογών σε smartphones και tablet-pc. Οι εν λόγω 
δαπάνες, είτε αφορούν στο κόστος αγοράς έτοιµου λογισµικού, είτε στο 
κόστος ανάπτυξης– παραµετροποίησης– προσαρµογής εφαρµογής 
λογισµικού, είτε παροχής µε τη µορφή υπηρεσίας λογισµικού 
«Software as a Service», θα πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά στους 
σκοπούς της δράσης. 

• Συµπληρωµατικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέξιµες οι δαπάνες 
για: 
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a.    Φιλοξενία (hosting, app-stores κτλ.) για τη διάθεση και 
τοποθέτηση των εφαρµογών 
b.    Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχοµένου που 
αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρµογών 
c.    Υπηρεσίες µετάπτωσης/ αναδιαµόρφωσης δεδοµένων, 
υφιστάµενων εφαρµογών ή διαδικτυακών τόπων 
d.    Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας 
κλπ. των εφαρµογών 
 
Λογισµικό που δεν σχετίζεται άµεσα µε την ανάπτυξη/ υλοποίηση 
εφαρµογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών δεν είναι επιλέξιµο 
προς χρηµατοδότηση, επί ποινή απόρριψης της συνολικής πρότασης σε 
οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου. 

Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χρηµατοδότηση εξοπλισµού στο 
πλαίσιο της δράσης.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται 
από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστηµένες, και ακολουθεί το 
παρακάτω πρόγραµµα: 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
έναρξη υποβολής ∆ευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 
14:00 

• Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής ∆ευτέρα 16 
Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 

• Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 2012 
και ώρα 14:00 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δύναται να αφορούν σε 
διαφορετικά θεµατικά αντικείµενα και τοµείς όπως Υγεία, Επιχειρηµατικότητα, 
Περιβάλλον, Πολιτισµός, Ψυχαγωγία, Τουρισµός, Πολιτισµός, Μεταφορές, 
Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευµένες 
αγορές. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού διαµορφώνεται από το δικαιούχο. Σε 
κάθε περίπτωση ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. 

Η µέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου, και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα: 
•    €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρµογών 
•    €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις  που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile 
portal. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων έργων δεν δύναται να ξεπερνά 
τους πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ηµεροµηνία 
υπογραφής εκ µέρους της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., της απόφασης 
αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συµµετοχής στη δράση.   

 


