ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

Οι επιχορηγούµενες δαπάνες (50% επιδότηση) είναι επιλέξιµες από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο Πρόγραµµα.
1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 Εξοπλισµός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 Τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ
Bar code readers, ∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 Εξοπλισµός Ενσύρµατου/ Ασύρµατου ∆ικτύου & καλωδίωση (Routers,
Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδοµή (access points, antennas κτλ).
 Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρµογών-λογισµικού, µε τα
συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούµενο
λειτουργικό σύστηµα. Επίσης, εξυπηρετητής µε το συνοδευτικό εξοπλισµό
δικτύωσης µε τη µορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
*∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε προµήθεια tablets, κινητών
τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 Εφαρµογές γραφείου, antivirus κλπ
 Ανάπτυξη/Αναβάθµιση ιστοσελίδας:
-Θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών mobile
responsive ή dedicated mobile version

 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop:
-Θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών mobile
responsive ή dedicated mobile version.
-Θα συνοδεύεται από τα εξής λογισµικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και
ηλεκτρονικών πληρωµών.
-Θα πρέπει να είναι προσβάσιµο από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

 Εξειδικευµένα προγράµµατα
επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)

διαχείρισης

πελατών

ή

προσωπικού

της

 Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
 Συµµετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)
για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιµών,
συµµετοχή σε προµήθειες, τιµολόγια και πληρωµές, συµµετοχή σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και δηµοπρασίες, κλπ
 Εφαρµογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και
ηλεκτρονικών πληρωµών.
 Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της
παραγωγής και των επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS,
WMS,PMS).
** Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό
κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των
ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
 Υπηρεσίες Digital marketing - google ads, facebook ads (έως το 5% της
επένδυσης)
 Παρουσία στα Social media (έως 1.000€)
 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης (έως το 5% της επένδυσης)
 Υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος
 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (έως το 10% της
επένδυσης)
 Υπηρεσίες καταχώρησης, µετασχηµατισµού και µεταφοράς δεδοµένων (έως το
10% της επένδυσης)
 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως το 5% της επένδυσης)

4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό)
***∆εν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθµού.
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