
Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και να:

● εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
● αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, εισάγοντας νέες μορφές υβριδικής εργασίας,
● ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
● αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ψηφιακή τους λειτουργία.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα για
τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ,
2. Λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης
3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022,
4. Λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,
Συνεταιρισμός
5. Απασχόλησαν από 0,01 έως 250,00 Ετήσιες Μονάδες μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το 2021 ή το 2020, αναλόγως αν
έχει υποβληθεί ή όχι η φορολογική δήλωση του 2021.
Σημαντική σημείωση: 1)Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα
πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα, 2)Ένταση ενίσχυσης 90% ως το ύψος/ κατηγορία, 3)Οι αγροτικές
δραστηριότητες είναι μη επιλέξιμες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του προγράμματος είναι:
Λογισμικά Βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
οπως: Εφαρμογές Δ/σης Πελατών(CRM), Διαχείρισης
Προσωπικού, Υπηρεσίες Cloud, Εφαρμογές Εμπορικού
Λογισμικού

Λογισμικά Συνεργασίας, παραγωγικότητας, τηλεργασίας,
όπως:
διαχείριση εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης
διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.), project
management

Λογισμικά που ενισχύουν το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως:
Cloud εργαλεία για marketing automation,connectors με
συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών

Λογισμικά που ενισχύουν την Ασφάλεια και την Εμπιστοσύνη
όπως:
ασφαλής πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα,διαχείριση
δεδομένων data governance

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι και οι κάτωθι υπηρεσιες:

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση (30%) Ενημέρωση, εκπαίδευση (10%) Συμβουλευτική  Ψηφιακού Μετασχηματισμού (
10%)

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την 22/06/2022 έως 14/09/2022.
Αναλόγως των Ετήσιων Μονάδων μισθωτής Εργασίας κάθε επιχείρησης, διαφοροποιείται και το ύψος της
ενίσχυσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher(s)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή:
1. Κωδικοί Taxis Επιχείρησης (username / password)
2. Προσωποποιημένη πληροφορηση επιχείρησης



3. 2019,2020,2021 Έντυπα Ε3 / Ισολογισμοί-Αποτελέσματα Χρήσης (διπλογραφικά)
4. ΕΜΕ 2019,2020,2021
5. Μετοχική Σύνθεση Νομικου Προσώπου
6. Συμπλήρωση Συμμετοχής Νομικού ή Φυσικού Προσώπου σε άλλες επιχειρήσεις

(συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες)
7. Στοιχεία σημείων 4,5 για συνδεδεμένες /συνεργαζόμενες

Το παρόν συντάχθηκε με βάση τον οδηγό του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ (υποδράση 1) :
https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/

https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/

