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Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 

 

1. Αντικείμενο- Σκοπός του προγράμματος 

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας α) στην ενίσχυση 

της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, β) στην ενδυνάμωση του 

κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας), γ) στη δημιουργία νέων 

ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική 

και βιωσιμότητα.   

2. Δικαιούχοι του Προγράμματος 

Υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

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

2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο 

Πρόγραμμα.  

3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα.  

4. 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 και τηρούν 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

5. Λειτουργούν νόμιμα. είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δεν βρίσκονται 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους 

διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης, δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 

αναδιάρθρωσης, δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και κανένα τμήμα του 

επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης 

Χρηματοδότησης και ότι θα ενεργοποιήσουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την 

ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Προτάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από οντότητες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

που ασκούν δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας 

διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, 

οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων 
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οργανισμών, που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που ακολουθούν, καθώς και στο σύνολο των 

υποδιαιρέσεών τους. 

3. Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

Τα επιλέξιμα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 

200.000€ έως 2.000.000€. 

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση: 

1. Το μέγεθος της επιχείρησης, 

2. Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών, 

3. τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ. 

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί 

ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με 

ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια). 

4. Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Δαπάνες προσωπικού (υφιστάμενο προσωπικό, νέο προσωπικό, φυσικά πρόσωπα που 

 απασχολούνται με σύμβαση έργου). 

2. Υπηρεσίες τρίτων (υλοποίηση έρευνας και ανάπτυξης από τρίτους, γνώσεις και 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές 

εκθέσεις, δαπάνες προστασίας παραχθείσας γνώσης). 

3. Πρόσθετα γενικά έξοδα( δαπάνες μετακινήσεων, δαπάνες δημοσιότητας, αναλώσιμα, 

δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, λοιπές λειτουργικές δαπάνες). 

4. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού. 

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 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. 
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*ΚΔ1: Δαπάνες προσωπικού\\ ΚΔ2: Υπηρεσίες Τρίτων\\ ΚΔ3: Πρόσθετα γενικά έξοδα\\ ΚΔ4: Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 

5. Διάρκεια Έργων 

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. 

6. Αιτήσεις Χρηματοδότησης δικαιούχων 

Η αίτηση υποβάλλεται στον δικτυακό τόπο https://digitalsme.gov.gr/ από εκπρόσωπο της 

επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στις 

φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

7. Πρόσκληση Προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα 

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

 

 

 

https://digitalsme.gov.gr/

