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Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σκοπός του Σχεδίου

Ειδικότεροι στόχοι:

Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

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

Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.
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Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 

στην Κύπρο κατά την ΠΠ 2021-2027

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου θα διατεθούν συνολικά €20 εκατ. 

Κατά την πρώτη πρόσκληση προγραμματίζεται να διατεθούν τα €10 εκατ. 
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Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

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

 Nέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει 
απαραίτητα  ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών 
τεχνολογιών (όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain).

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2003 και                        
αρ. 2003/361/ΕΚ, ο καθορισμός των ΜΜΕ ορίζεται με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων και τον κύκλο 
εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού, και είναι αυτές που απασχολούν <250 άτομα και έχουν ≤ €50 
εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ≤ €43 εκατ. ετήσιο ισολογισμό.
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Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που 

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

 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).

 Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι αυτές που δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε., συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

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

o Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1407/2013
Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ)                   

αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

 Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που 
μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

 Για σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού (άρθρο 2, παράγραφος 2), στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι 
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

i. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
ii. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή    

εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης. 
iii. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με 

αυτή ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
iv. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με 

άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης.
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Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού και Ύψος Δημόσιας Χρηματοδότησης

Ελάχιστο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού €5.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ( % χορηγίας)
Ανώτατο ποσό χορηγίας 

50%
μέχρι €50.000

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) για 
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. 

= (Συνολικός Προϋπολογισμός –
Χορηγία)

Απαιτείται τεκμηρίωση της 
δυνατότητας ίδιας συμμετοχής μαζί με 

την υποβολή της αίτησης. 

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.
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Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

(1) Εξοπλισμός που αφορά την προτεινόμενη ψηφιακή αναβάθμιση

(2) Λογισμικά “Off the Shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά

(3) Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα & Υπηρεσίες Πληροφορικής

(4) Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα    
Πληροφορικής
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Επιλέξιμες Δαπάνες

(1) Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση

• 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 ή/και εξυπηρετητής 
με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). 

• Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

• Το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται 
ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης ψηφιακής αναβάθμισης της 
επιχείρησης.
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Επιλέξιμες Δαπάνες

(2) Λογισμικά “Off the Shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά

• Λογισμικά off-the-shelf που παράγονται για τη μαζική αγορά.  Το Σχέδιο θα καλύπτει αγορά 
άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω 
υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS. 

(3) Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα & Υπηρεσίες Πληροφορικής

• Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS –
Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, ECM –
Enterprise Content Management, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-
Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
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Επιλέξιμες Δαπάνες

(3) Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα & Υπηρεσίες Πληροφορικής

• Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, 
Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση 
Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.

• Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με 
ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 

12

Επιλέξιμες Δαπάνες
(4) Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα    

Πληροφορικής

• Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital
marketing), καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. 
ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας. 

• Δαπάνες Συμβούλων/Μελετητών για την ανάλυση των αναγκών του αιτητή / ετοιμασία ή/και συνολική 
διαχείριση της αίτησης με ανώτατο επιλέξιμο κόστος μέχρι €1.000.

• Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η 
επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε 
μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. 
Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δε μπορεί να 
ξεπερνά τις  €4.000.
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 H Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, κατά την παραλαβή των αιτήσεων/ 
προτάσεων, θα προβεί στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της 
επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας των επενδυτικών 
προτάσεων και τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. 

 Η σειρά αξιολόγησης θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των 
προτάσεων.

 Προτάσεις που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται με όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα, θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από την Ομάδα 
Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. 

 Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι αυτές που θα 
εξασφαλίζουν θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια. 

 Στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της 
επιστολής έγκρισης. 

Διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 
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Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Ποιότητα της Πρότασης

2. Ωριμότητα και Διαχείριση    
της Πρότασης

3. Σκοπιμότητα και Αντίκτυπος 
της Πρότασης

Για να ενταχθεί μια πρόταση στο

Σχέδιο θα πρέπει να

εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση

σε όλα τα κριτήρια.
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Κριτήρια Αξιολόγησης – ανάλυση

1 Ποιότητα της Πρότασης

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

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

2 Ωριμότητα και Διαχείριση της Πρότασης

2.1 Ύπαρξη προόδου/ ετοιμότητας της διαδικασίας τεκμηρίωσης της ανάγκης, προγραμματισμού εργασιών και έναρξης του 
έργου και των προσφορών.

2.2 Ικανότητα και Επάρκεια Υλοποίησης έργου 
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Κριτήρια Αξιολόγησης – (συνέχεια)

3 Σκοπιμότητα και Αντίκτυπος της Πρότασης

3.1 Ο βαθμός ενσωμάτωσης της Ψηφιακής τεχνολογίας και τεκμηρίωσης της Ψηφιακής Αναβάθμισης / 
μετασχηματισμού και ο αντίκτυπος για την επιχείρηση. 

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

3.3 Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιδράσεων του έργου μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 
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Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων- Καταβολής της Χορηγίας

 Οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους μετά την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική 
τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν. 

 Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους που τίθενται 
στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται  το αργότερο σε δώδεκα (12) 
μήνες από την ημερομηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης.
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Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων- Καταβολής της Χορηγίας

 Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται σε δύο (2) φάσεις

Φάσεις Υλοποίησης 
Έργου

Πιστοποιηθέν Έργο Δημόσια Χρηματοδότηση

Α ΦΑΣΗ Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης

Προκαταβολή που θα 
καλύπτει μέχρι 40% της 
εγκεκριμένης 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 
(αφαιρούμενης τυχόν 

προκαταβολής)
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Διευκρινίσεις

 Αιτήσεις/Προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
https://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζεται με 
σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ.

 Το Έντυπο Υποβολής της Πρότασης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να 
επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό.

 Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) επενδυτική πρόταση (αίτηση) 
σε κάθε χρονική περίοδο ανακοίνωσης/ πρόσκλησης του Σχεδίου. 

Σας ευχαριστώ
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26 Σεπτεμβρίου, 2022


