
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις 

Απευθύνεται ειδικά σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλαδου 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

 

 

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά 

σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο 

πληροφορικής και επικοινωνιών.Θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για 

την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν: 

• Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη 

σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

ανάπτυξη των νέων προϊόντων), 

• Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, 

• Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων 

ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης 

διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι 

οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν 

αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ. 

3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους 

στο Πρόγραμμα. 

4. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 

Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. 

5. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

6. Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος 

νοούνται αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής, 

(βλ.Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης). Οι ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι 

ενεργοί πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

7. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 

περιβαλλοντική νομοθεσία. 



8. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του 

Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει (βλ. Παράρτημα ΙΙ της 

Πρόσκλησης). 

9. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

10. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 

11. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση 

διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν 

λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο 

αναδιάρθρωσης. 

12. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις 

13. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α137/13.9.2017) 

14. Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 

τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται: 

o ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται 

πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης2 

o ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση 

υποβολής πρότασης – επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την ανάλυση 

του Παραρτήματος Ι, πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. 

15. Κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. 

 

Τι ενισχύεται: 

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που 

βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία 

νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την 

υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών 

Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. 

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν 

προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00. 

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση: 

• Το μέγεθος της επιχείρησης, 

• Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών, 

• τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ., 

Βλ. Πρόσκληση 



 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €100.000.000,00 

Προϋπολογισμός Ταμείου: €100.000.000,00 

 

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022 

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022 

 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://digitalsme.gov.gr 

 

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr 

 

Πυλώνας: 2. Ψηφιακή Μετάβαση 

Άξονας: 2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

Δράση: 2.3.1 (16706) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

https://digitalsme.gov.gr/
https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

