ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ»




Σκοπός:


Η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις



Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες
τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερη έμφαση:


Εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού με τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές τεχνολογίες



Εξασφάλιση απαραίτητης υποδομής και υποστήριξης για χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου



Ενίσχυση της παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο μέσω δικής τους
ιστοσελίδας



Προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Πόροι: Εθνικοί



Φορέας υλοποίησης: Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (μέσω του Γραφείου eΔράση)



Επιτροπή Αξιολόγησης: Τριμελής και διορίζεται από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου



Δικαιούχοι: (ΜΟΝΟ υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις)


Έχει συσταθεί με βάση των Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ.113) ως εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης



Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και έχει υποβάλει Φορολογική Δήλωση



Είναι μικρομεσαία επιχείρηση (Σύσταση 2003/361/ΕΚ)



Πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1998/2006 (De minimis)



Δεν είναι προβληματικοί επιχείρηση (ελεγκτικοί λογαριασμοί)



Δεν έχει λάβει άλλες κρατικές χορηγίες για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
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Πακέτα Οικονομικών Ενισχύσεων:




Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 1: Παρουσία στο Διαδίκτυο


Σκοπός: Προώθηση Παρουσίας στο Διαδίκτυο



Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα



Υποχρεωτικές Δαπάνες:
o Ανάπτυξη δυναμικής Σελίδας – μέχρι €700
o Δαπάνη Φιλοξενίας ιστοσελίδας για 2 έτη (hosting) – μέχρι €200



Προαιρετικές Επιλέξιμες Δαπάνες:
o Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – μέχρι €550
o Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής - €45, σαρωτής - €45, πολυμηχάνημα - €60)



Ποσοστό Επιχορήγησης: 50% των επιλέξιμων δαπανών



Ανώτατη επιχορήγηση: €1.600

Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2: Παρουσία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Σκοπός: Ενίσχυση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου



Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες:
o Δεν δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά το επιθυμούν
o Δραστηριοποιούνται ήδη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιθυμούν να αναβαθμιστούν
o Δεν έχουν λάβει επιχορήγηση βάσει αυτού του πακέτου σε προηγούμενες προκηρύξεις



Υποχρεωτικές Δαπάνες:
o Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος εάν δεν έχουν - μέχρι €4.000
o Λογισμικό Διαχείρισης Αποθεμάτων (ICS) - μέχρι €3.000 (διασύνδεση) ή €5.000
(αγορά)
o Δαπάνη φιλοξενίας καταστήματος για 2 έτη (hosting) - μέχρι €200



Προαιρετικές Επιλέξιμες Δαπάνες:
o Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2) - μέχρι €550 ανά υπολογιστή
o Περιφερειακός εξοπλισμός (ως ανωτέρω)
o Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
CRM - μέχρι €7.000
SCM - μέχρι €4.000
Financial Management - μέχρι €4.000
o Διακομιστής (server) - μέχρι €1.700



Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%



Ανώτατη επιχορήγηση: €27.150
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Υποχρεώσεις Δικαιούχων:




Ολοκλήρωση εργασιών
 Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 1: 3 μήνες
 Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2: 4 μήνες



Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΕΠΑ από 1 μέχρι 3 στελέχοι της εταιρείας



Καταγραφή της εταιρείας στο διαδικτυακό κατάλογο εγκεκριμένων επιχειρήσεων του
προγράμματος Επιχειρείτε Διαδικτυακά



Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού



Τοποθέτηση λογότυπου «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» στην αρχική σελίδα των προϊόντων



Λειτουργία των προϊόντων για τουλάχιστον 2 έτη κατόπιν υλοποίησης



Παροχή απαραίτητων αποδεικτικών και πρόσθετων εγγράφων στον Φορέα Υλοποίησης για τα
2 έτη κατόπιν υλοποίησης

Αίτηση για καταβολή επιχορήγησης: Συμπληρώνεται και υποβάλλεται, μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν υλοποίησης της επένδυσης

*Σημειώνεται ότι η πιο πάνω περιγραφή είναι με βάση την προηγούμενη προκήρυξη (2011) και ότι με τους
νέους κανονισμούς, πιθανώς να επέλθουν αλλαγές με τη νέα προκήρυξη.
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