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Ανάπτυξη Ψηφιακών Προιόντων και Υπηρεσιών 

 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Το πρόγραµµα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον 
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορική αξιοποίηση νέων, 
καινοτόµων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε 
σύγχρονες τεχνολογίες µε στόχο, µεταξύ άλλων, τη λειτουργία 
νεοφυπολογιστικών υποδοµών και υπηρεσιών για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, την υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την 
αξιοποίηση υποδοµών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών 
υπηρεσιών λογισµικού. 

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
µπορούν να έχουν προϋπολογισµό από €200.000,00 έως €2.000.000,00. 

Υποβολή προτάσεων από 22/06/2022 έως 30/09/2022 

 

ΜΕΧΡΙ 02/09/2022 παρέχουµε ∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το πρόγραµµα 
και ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για τις πιθανότητες έγκρισης της 
επενδυτικής σας πρότασης.  
 
 
Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ µαζί µας  

(210 8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το 
πλαίσιο συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες 
έγκρισης συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643                    

E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr   URL: www.vrachnis.gr 

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5     ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ    14671     ΑΘΗΝΑ 
 

Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί περίληψη µε σκοπό την ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων και σε καµία περίπτωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα επίσηµα 
έντυπα του προγράµµατος. ∆εν φέρουµε ευθύνη για ενδεχόµενα τυπογραφικά λάθη. 



 

         Επιλέξιµες ∆απάνες 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Κ∆1 - ∆απάνες προσωπικού (≥40% π/υ) 

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται αµοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. 
Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν: 

• Κ∆1.1. 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), 

• Κ∆1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται µε σύµβαση εργασίας πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης 

• Κ∆1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται µε σύµβαση έργου. 

Προκειµένου να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (Κ∆1.1 και Κ∆1.2), θα πρέπει να συνοδεύονται από 
αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα της επένδυσης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς µε τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον ΕΜΕ που 
προκύπτουν από αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε το 30% των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις Υποκατηγορίες 
∆απάνης Κ∆1.1 και Κ∆1.2. 

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). 

Σε περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του 2021, για τον υπολογισµό της υφιστάµενης απασχόλησης σε ΕΜΕ θα γίνεται 
αναγωγή του πραγµατικού διαστήµατος λειτουργίας µέσα στο έτος 2021 σε 12µηνη περίοδο λειτουργίας. 

 
 
 
 



 
 
 

Κ∆2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ) 

Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 
 
 

 

• Κ∆2.1. 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. 

• Κ∆2.2. 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. 

Κ∆2.3. 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 ∆απάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιµότητας. 

• Κ∆2.4. ∆απάνες Συµµετοχής σε Εµπορικές Εκθέσεις. Περιλαµβάνονται: ∆απάνες µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για 
συµµετοχή σε εµπορική έκθεση (συµβατική ή ψηφιακή/ υβριδική), εφόσον η συµµετοχή συνδέεται ευθέως µε τα αποτελέσµατα του 
Έργου. 

• Κ∆2.5. ∆απάνες 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 ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης κατηγορίας µπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισµού του Έργου. 
 
 

 

 
 
 



 
Κ∆3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ) 

Περιλαµβάνονται: 

• Κ∆3.1. ∆απάνες 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. 

• Κ∆3.2. ∆απάνες δηµοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσµάτων του 
έργου και της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας. 

• Κ∆3.3. 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. 

• Κ∆3.4. ∆απάνες 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. 

• Κ∆3.5. 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. 

� 

Κ∆4 - ∆απάνες 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. 

 

 

 

 



 

Επιλέξιµες ενέργειες, δαπάνες και έντασης ενίσχυσης 
 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

∆.1. 
Προπαρασκευαστικ
ές δραστηριότητες 

∆.2. Ανάπτυξη του προϊόντος 
∆.3. Εµπορική αξιοποίηση  

 
Εξειδίκευση 

δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του 

Προγράµµατος 

∆.1.1. 

Μελέτη 
Σκοπιµότητας 

∆.1.2. 

Έρευνα 

αγοράς 

∆.1.3. 

Ενέργειες 
ερευνητικο

ύ 
χαρακτήρ

α 

∆.2.1. 

Ανάλυση και 
Λειτουργικός 
Σχεδιασµός 

∆.2.2. 

Τεχνικός 
σχεδιασµός 

και 
Υλοποίηση 

∆.2.3. 

Τυποποίηση, 
ετοιµασία 

για διάθεση 

∆.3.1. 

∆ιασφάλιση 
δικαιωµάτων 
εµπορικής και 
πνευµατικής 
ιδιοκτησίας 

∆.3.2. 

Συµµετοχή σε 
εκθέσεις 

∆.3.3. 

Λοιπές Ενέργειες 
Προώθησης και 
∆ηµοσιότητας 

Αντιστοίχιση σε 
επιλέξιµες ενέργειες 

βάσει Καν. (ΕΕ) 
651/2014 

Άρθρο 25, 
µελέτες 

σκοπιµότητας 

Άρθρο 25, 
πειραµατική 
ανάπτυξη 

Άρθρο 25, 
βιοµηχανικ
ή έρευνα 

Άρθρο 29, 
διαδικαστική 

και 
οργανωτική 
καινοτοµία 

Άρθρο 25, 
πειραµατική 
ανάπτυξη 

Άρθρο 25, 
πειραµατική 
ανάπτυξη 

Άρθρο 28, 
προστασία 

αποτελεσµάτων 

Άρθρο 19, 
Συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις 

Άρθρο 25, 
πειραµατική 
ανάπτυξη 

 

Όρια ∆απάνης 
Έως 10% του 

π/υ – Έως 
€40.000,00 

Έως 5% του 
π/υ 

Έως 15% του 
π/υ 

Έως 5% του 
π/υ 

Τουλάχιστον 60% του π/υ Έως 5% του π/υ – 
Έως €10.000,00 

για το πρώτο 
αίτηµα – έως 

€4.000,00 για κάθε 
επόµενο αίτηµα 

Έως 5% του π/υ Έως 10% του π/υ 

Μεσαίες Επιχ/σεις 60% 35% 60% 50% 35% 35% 50% 50% 35% 
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μικρές Επιχ/σεις 70% 45% 70% 50% 45% 45% 50% 50% 45% 

Κατηγορία ∆απάνης 
Υποκατηγορία 

∆απάνης 
 

Κ∆1.1  √ √ √ √   √ 

Κ∆1.2  √ √ √ √   √ 
Κ∆1 

(≥40%*Π/Υ) 

Κ∆1.3  √ √ √ √   √ 

Κ∆2.1  √ √ √ √    

Κ∆2.2  √ √ √ √    

Κ∆2.3 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Κ∆2.4       √  

 
Κ∆2 

(≤50%*Π/Υ) 

Κ∆2.5      √   

Κ∆3 
Κ∆3.1  √ √ √ √  √ √ 



Κ∆3.2  √ √ √ √  √ √ (≤15%*Π/Υ) 

Κ∆3.3  √ √ √ √  √ √ 

 
 

Κ∆3.4-≤5% του π/υ  √ √ √ √  √ √  

Κ∆3.5  √ √ √ √  √ √ 

Κ∆4 
(≤20%*Π/Υ) 

Κ∆4.1   √ 
√ √    

 

 

 

 

 




