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Πρόγραμμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» 
 
 

 

Σκοπός 

Η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς 
καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της 
εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη 
βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από 
επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. 

 
 

 
Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις 
αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης: 

 

 έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας 

 διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) βάσει του 
παραρτήματος 

 
 
 

Επιλέξιμοι Τομείς 

Δραστηριότητας 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους 
ακόλουθους στρατηγικούς τομείς: 

 

 Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 

 Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (ΠΔΒ) 

 Υλικά / Κατασκευές 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Υγεία / Φάρμακα 

 
Προϋπολογισμός 

Δράσης 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 4 εκατ. € για όλη την επικράτεια της 

Κρήτης. 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Διάρκεια 

υλοποιησης 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός/ 

Δημόσια 

επιχορήγηση 

 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 
έως 15.000 €. 

 
Το ύψος του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου από 5.000 € - 15.000 € 

 
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 100%. 

Επιλεξιμότητα 

δαπανών 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης (12/2/2020). 
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Επιδοτούμενες 
δαπάνες 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) (Servers, Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου 
Δικτύου, Ηλ. Υπολογιστές, Εξοπλισμός γραφείου κ.α.) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) (Εφαρμογές γραφείου, Προγράμματα βελτιστοποίουν την 
παραγωγή και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, 
HRMS), Εξειδικευμένα λογισμικά, Ανάπτυξη ιστοσελίδας, e-shop) 

 
Παροχή υπηρεσιών (Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e- 
Marketplaces), Υπηρεσίες Digital marketing, Υπηρεσίες μετάφρασης του 
περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού Καταστήματος, Υπηρεσίες 
καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων) 

Περίοδος 

υποβολής 

 
12/3/2020 έως  30/6/2020 

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510, Fax.: 2810-360772, E-mail: espa@proactive.com.gr 

www.proactive.com.gr 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

Μπουνάκης Νίκος, Διαφωνίδη Ελένη, Ψαράκης Λευτέρης 

mailto:espa@proactive.com.gr
http://www.proactive.com.gr/

