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Ταυτότητα Σχεδίου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»     

ΠΠ 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ2: «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών-ΤΠΕ»

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ (2β): «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ».

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ(2β.1): «Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας»

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €4,5 εκ.



Σκοπός - Ειδικότεροι Στόχοι

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα:

Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες
χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.



Χρηματοδότηση του Σχεδίου

 Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020».

 Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα €4,5 εκατομμύρια.

Κανονισμός

 Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Φορέας Υλοποίησης

 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Βιομηχανίας &
Τεχνολογίας (Ενδιάμεσος Φορέας)



Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου
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Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου

Η δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις. Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία ανακοινώνεται δια των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης  από τους δυνητικούς Δικαιούχους στο 
σύστημα κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο σύστημα και μετά την
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού (υπερκάλυψη μέχρι και 50%
του εγκριμένου προϋπολογισμού, δηλαδή μέχρι €6.75 εκ.).



Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου – συνέχεια 

 Η αρχική εξέταση των αιτήσεων από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των
προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

 Θα ελέγχεται κατά πόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις για ένταξη τους στο Σχέδιο, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πληρότητας
και κανονικότητας του έργου και τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές.

 Τονίζεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα επιτρέπεται η προσκόμιση
πρόσθετων ή/ και συμπληρωματικών πληροφοριών ή/ και ελλειπόντων
παραστατικών, εκτός εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ασάφειες για τις οποίες
δικαιολογείται η παροχή διευκρινίσεων.

 Η αξιολόγηση των προτάσεων του Σχεδίου που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στον Οδηγό Σχεδίου από Λειτουργούς του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/ και εξωτερικούς αξιολογητές.



Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου – συνέχεια 

 Η προώθηση των προτάσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης για απόφαση κατά
πόσο θα ενταχθούν ή όχι στο Σχέδιο και κατόπιν επικύρωσης των αποτελεσμάτων
από το Γενικό Διευθυντή (ανά δέσμες).

Για να ενταχθεί μια πρόταση στο Σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσει θετική
αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια.

 Η υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του Ενδιάμεσου
Φορέα (ΥΕΕΒ) και των Δικαιούχων που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο.

 Η υλοποίηση του έργου από το Δικαιούχο, o λογιστικός έλεγχος και η επιτόπια
επαλήθευση του από τον Ενδιάμεσο Φορέα.

 H καταβολή της χορηγίας προς το Δικαιούχο.



Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου
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Δικαιούχοι –Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν :

Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση
θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα

και

 Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες
στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου).



Δικαιούχοι –Προϋποθέσεις Συμμετοχής – συνέχεια 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το Σχέδιο είναι αυτές που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή
παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως
απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.



Δικαιούχοι –Προϋποθέσεις Συμμετοχής – συνέχεια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία
06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ (απασχολούν <250 άτομα και
έχουν ≤ €50 εκατ.ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ €43 εκατ. ετήσιου
ισολογισμού).

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών
επιχειρήσεων (2014/C 249/01).



Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης

Μεταποίηση                      €50.000
Άλλες δραστηριότητες     €40.000

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης

€5.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πρότασης

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού
θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με
δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.



Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης

Δράσεις   Ψηφιακής Αναβάθμισης

Ιστοσελίδα

Ηλεκτρονικό Καταστήμα

Βιομηχανική ψηφιοποίηση 

e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση

ERP – Enterprise Resource Planning 

HRMS – Human Resources Management System

CRM – Customer Relationship Management 

BI - Business Intelligence

Data Analytics

Data security 

ECM – Enterprise Content Management

DMS – Document Management System

BPM – Business Process Management

RPA – Robotics Process Automation

Εξιδεικευμένη Εφαρμογή - Be spoke Software 

Development 

Υπηρεσίες Ασφάλειας 

PMS (Property Management Systems) για Τουριστική Βιομ.

Channel Management για Τουριστική Βιομηχανία

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

Άλλη Ψηφιακή Αναβάθμιση (Προσδιορίστε)



Τι είναι ψηφιακή αναβάθμιση και πως προσδιορίζεται

Ψηφιακή Aναβάθμιση είναι :

 η μεταφορά λειτουργιών της επιχείρησης από έντυπη μορφή (χαρτί) σε
ηλεκτρονική (υπολογιστές)

 η μείωση της επέμβασης του ανθρώπου στην μεταφορά πληροφοριών
από ένα ηλεκτρονικό σύστημα σε άλλο.

 η ενσωμάτωση των υπολογιστών στις λειτουργίες της επιχείρησης ώστε
να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση ορισμένων λειτουργιών.

 η βελτίωση των διαδικασιών ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής.



Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

1. Εξοπλισμός

2. Λογισμικό Off the shelf  που παράγεται για τη μαζική αγορά

3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες 
Πληροφορικής

4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με 
Σύστημα Πληροφορικής



Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών

Εξοπλισμός

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου 
εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως:

Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers),

 Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers),

 Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), 

Gateways, 

Ups κ.ά.



Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών
Λογισμικό Off the Shelf

Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική
αγορά (τελικό χρήστη – είναι για όλους το ίδιο).

Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε
υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω
υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.



Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών

Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες 
Πληροφορικής

Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως:

Παραμετροποίηση Λογισμικού (αρχική ρύθμιση του συστήματος), 

Συγγραφή Κώδικα, 

Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), 

Εγκατάσταση, 

Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.



Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών
Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται 

άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής
 Ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της
εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για
εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001)
(σχετικό με δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος).

 Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:

• την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση 
της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και

• την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης



Προσφορές για Εξοπλισμό

Διαδικτυακές τιμές είναι αποδεκτές αν παρέχουν πλήρη 
περιγραφή, τιμή και κατάστημα.



Προσφορές για off the shelf

Διαδικτυακές τιμές είναι αποδεκτές αν 
παρέχουν πλήρη περιγραφή, τιμή και 
κατάστημα.



Προσφορές για Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι προσφορές για υπηρεσίες είναι περιγραφικές επειδή το
αποτέλεσμα είναι εξειδικευμένο για κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Παράδειγμα: Ράψιμο ρούχων σε ραφείο ή σχεδιασμός και
κατασκευή οικίας.

Οι προσφορές για Υπηρεσίες Πληροφορικής προς ανάπτυξη
εξειδικευμένων λογισμικών πρέπει να περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία.



Προσφορές για Υπηρεσίες Πληροφορικής

• Τίτλος Έργου:  πχ   Ηλεκτρονικό Κατάστημα Arduino

• Αιτήτρια Επιχείρηση: πχ   Ηλεκτρονικά Αρίσταρχος

1. Προφίλ και εμπειρία παρόχου πληροφορικής (να συμπεριλαμβάνεται και η 
εμπειρία του προσωπικού)

2. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης και σχετικών αναγκών

3. Περιγραφή εργασιών/ δράσεων προτεινόμενης επένδυσης

4. Ανάλυση πλεονεκτημάτων που αποκτά η επιχείρηση με την υιοθέτηση της 
συγκεκριμένης επένδυσης

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

6. Αναλυτική κοστολόγηση της επένδυσης 

Υπογεγραμμένη από τον προσφοροδότη.



Κριτήρια Αξιολόγησης
• Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων (Παρ. ΙΙ του Οδηγού Σχεδίου) 

• Ποιότητα της Πρότασης

1. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του έργου, τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τον τρόπο
υλοποίησής του.

2. Ποιότητα και καταλληλόλητα του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε
σχέση με τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει.



Κριτήρια Αξιολόγησης
• Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων (Παρ. ΙΙ του Οδηγού Σχεδίου) 

• Ωριμότητα της Πρότασης

1. Ύπαρξη προόδου/ ετοιμότητας της διαδικασίας προγραμματισμού του έργου
και των προσφορών. Εξετάζονται οι προσφορές και η ποιότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών.

2. Εξέταση και αξιολόγηση κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης της
επένδυσης από ίδια κεφάλαια.



Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων (Παρ ΙΙ  του Οδηγού Σχεδίου)  

• Αντίκτυπος της Πρότασης

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και συνάφεια της
προτεινόμενης επένδυσης με τους στόχους του Σχεδίου.

2. Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και
επιδράσεων του έργου μετά την ολοκλήρωση του έργου.



Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων – Καταβολή των Χορηγιών

 Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Για σκοπούς του Σχεδίου ως
ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία
τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/λογισμικών/υπηρεσιών.

 Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με
αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής
σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

 Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων τους σύμφωνα με τους όρους
που θα τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται μέσα σε
χρονική περίοδο 12 μηνών που ακολουθεί την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής που
θα παραλαμβάνουν από το Υπουργείο.

Το Σχέδιο ΔΕΝ προνοεί αναδιάρθρωση ή/και αλλαγή του επενδυτικού έργου
που θα εγκριθεί.



Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων – Καταβολή των Χορηγιών

Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πιστοποιηθέν Έργο Δημόσια Χρηματοδότηση

Α ΦΑΣΗ Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης.

Προκαταβολή που θα καλύπτει 
μέχρι 40% της εγκριμένης 

δημόσιας ενίσχυσης.

Β ΦΑΣΗ Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου.

Χορηγία επί του επιλέξιμου 
κόστους  που  υλοποιήθηκε και 

πιστοποιήθηκε.



Ηλεκτρονική Αίτηση 

Εγγραφή & 
Ταυτοποίηση 
στην ΑΡΙΑΔΝΗ

Είσοδος (logIn)
στο FundingApps

Ολοκλήρωση 
ΠΡΟΦΙΛ

Νέα Αίτηση 
(online)

Ψηφιακή 
Αναβάθμιση

Μελέτη 
Εγγράφων 

Σχεδίου

Ιστοσελίδα ΥΕΕΒ/ ΥΒΤ

Ιστοσελίδα ΑΡΙΑΔΝΗΣ Portal FundingApps
LogIn μέσω Αριάδνης

• Στοιχεία Οργανισμού, 
επικοινωνίας και 
νόμιμου εκπρόσωπου

• Δραστηριότητα 
επιχείρησης (NACE)

• Οικονομικά Στοιχεία 
(2018,1017,2016)

• Συνημμένα
• ΕΟ, Υπεύθυνη Δήλωση
• Κατάσταση Προφίλ 

•Στοιχεία Προφίλ
•Υφιστάμενη κατάσταση 
επιχείρησης
•Έργα αίτησης 
(περιγραφή και 
Δαπάνες)
•Χρηματοδότησης / 
Χρονοδιάγραμμα
•Συνημμένα
•ΕΟ, Υπέθυνη Δήλωση
•ΥΠΟΒΟΛΗ

Αιτητής Αιτητής (έναρξη/συμπλήρωση/υποβολή)Αιτητής
Σύμβουλος (συμπλήρωση μόνο) 
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Ερωτήσεις Παρακαλώ



Ερωτήσεις 



Ερωτήσεις 


