
 

« Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω της εν λόγω χρηματοδότησης, δίνεται στην επιχείρησή σας η δυνατότητα να εφαρμόσει αναπτυξιακές 

δράσεις, που δύνανται να της προσδώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται στο δυσμενές 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 

ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις επιχειρήσεις». Η Δράση «Ψηφιακό Άλμα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα: «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της 

ζήτησης για ΤΠΕ» 
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 «Το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα» του ΕΣΠΑ»  

 
Δικαιούχοι- Ενισχυόμενες Επιχειρήσεις: 

Επιλέξιμες είναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός από αυτές που 

δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς:  

❖ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 

δραστηριότητες 

❖ Δασοκομία και υλοτομία 

❖ Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.  

 

Προϋπολογισμός των Έργων: 

Από 55.000€ έως 400.000€.  

❖ Για μικρότερο από 55.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη 

επιλέξιμο εξαρχής  

❖ Για μεγαλύτερο των 400.000€, το ποσόν πέραν της 

Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού 

προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχής και 

καλύπτεται από το δικαιούχο. 

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό 

Άλμα» ανέρχεται σε 50.000.000€ και κατανέμεται στις 

Περιφέρειες της χώρας ως εξής:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα  

31.413.393 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  

6.649.874 

Αττική  8.903.082 

Στερεά Ελλάδα  1.450.881 

Νότιο Αιγαίο  1.582.770 

 

Προθεσμίες: 

❖ Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2018 

❖ Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2018 

❖ Προθεσμία Ολοκλήρωσης των Επενδύσεων: 18 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 

❖ Eξυπηρετητές (servers) 

❖ Εξοπλισμός Δικτύου & καλωδίωση 

❖ Ηλ. Υπολογιστές 

❖ Εξοπλισμός γραφείου 

❖ Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός 

❖ Εφαρμογές γραφείου 

❖ Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας 

❖ Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης 

ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop 

❖ Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες 

Ηλεκτρονικές Αγορές 

❖ Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων ή/ και 

ηλεκτρονικών πληρωμών. 

❖ Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη 

βελτιστοποίηση της παραγωγής και των 

επιχειρηματικών διεργασιών 

❖ Προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού 

της επιχείρησης  

❖ Λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της 

επιχείρησης 

❖ Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

❖ Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.) 

❖ Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

❖ Υπηρεσίες Digital marketing 

❖ Παρουσία στα Social media 

❖ Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού 

διαφήμισης 

❖ Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του 

ηλεκτρονικού καταστήματος 

❖ Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 

ασφάλειας 

❖ Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και 

μεταφοράς δεδομένων 

❖ Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 

❖ Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο 

προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ 
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επιχειρησιακό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η κρίση που διανύουμε. Το περιβάλλον αυτό επιτάσσει την 

αποβολή κάθε περιττού κόστους από την επιχείρηση και την ενίσχυση εκείνων των σημείων που 

προσδίδουν ουσιαστική αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.  

Τόσο ο εντοπισμός εκείνων των σημείων, όσο και η υλοποίηση δράσεων εξορθολογισμού του τρόπου 

λειτουργίας της επιχείρησης σας απαιτούν τη χρήση των κατάλληλων μεθοδολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρησή σας θα είναι σε θέση να αξιοποιεί καλύτερα τη διαθέσιμη 

πληροφορία και να βελτιώνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την αλληλεπίδραση με τους πελάτες της, 

καθώς και την απόδοσή της, βάσει των στρατηγικών σας στόχων.  

Η ITMC Α.Ε. αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες λύσεις Στρατηγικής 

Διοίκησης της Απόδοσης & Επιχειρηματικής Ευφυΐας για : 

✓ την υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων της επιχείρηση σας, 

✓ την δημιουργία προστιθέμενης αξίας, 

✓ την μείωση Κόστους, 

✓ την Διασφάλιση Ποιότητας, 

✓ την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων, 

✓ την καλύτερη διαχείριση της πελατείας και αύξηση της πιστότητας πελάτη,  

✓ τον εκσυγχρονισμό / αναδιοργάνωση της επιχείρησης σας κ.α. 

για την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην επιχείρηση. 

 

Συγκεκριμένα, οι λύσεις της ITMC, οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, είναι οι 

ακόλουθες: 

✓ Στρατηγική Διοίκηση της Απόδοσης στο Λιανικό τομέα 

✓ Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός Διαδικασιών με χρήση Συστήματος BPMS 

✓ Στρατηγική Διοίκηση της Απόδοσης στο τομέα της Υγεία 

✓ Στρατηγική Διοίκηση της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

✓ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) & Χωρικές Αναλύσεις 

 
 
 
 
 
 

           

Στοιχεία Επικοινωνίας 

ITMC A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Βορείου Ηπείρου 45, 15125 Μαρούσι, 

Τηλ.: 210 724 78 84, Fax: 210 721 77 72 

e-mail: info@itmc.gr Web: www.itmc.gr 
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