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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση  
Digi – Content 

 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του 

ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία 
και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών. Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που 
θα ενισχυθούν να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής ύφεσης 
καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς και αναγκών εξαιτίας αυτής. 
 
Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις: 

 Προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής 
διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια, 

 Συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου, 
 Δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητες από τη νομική τους μορφή, 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο τους τομείς του ψηφιακού ευρυζωνικού 
περιεχομένου. Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου θεωρούνται οι 
επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία έναρξης 
του εκάστοτε κύκλου υποβολής αιτήσεων. Συγκεκριμένα: 
 
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, 
• Ο ΚΑΔ της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ όπως αναφέρονται στο Παράρτημα I, 
• Η επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστο έναν (1) 

εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον 
του/ων επιχειρηματία /ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων, 

• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες 
λειτουργίας. 

• Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή κατά την τρέχουσα χρήση 
και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις 
Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα 
επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000,00 € (ή 100.000,00 € αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των οδικών μεταφορών), 

• Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, 
• Η επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

στα οποία συμμετέχει / εντάχθηκε κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις, 
καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση. 

 
Σημ: Δεν είναι επιλέξιμες οι κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης ανέρχεται στα 
20 εκ. €.  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί να ανέρχεται σε 400.000,00 Ο ελάχιστος 
προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στις 10.000,00 € 
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Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τα ανώτερα όρια επιχορήγησης ανάλογα με το μέγεθος του Δικαιούχου 
διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 

Μέγεθος Επιχείρησης 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Ανώτατα Ποσά 
Επιχορήγησης 

50.000 € 80.000€  150.000€  200.000€ 
 
Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την 
οποία θα λάβει κάθε επιχείρηση είναι μέχρι το 50% του Επενδυτικού Σχεδίου και μέχρι του ποσού των 
200.000,00 €. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το ποσοστό επιχορήγησης ισούται με 50%. 
 
Υ.Γ.: Σε κάθε περίπτωση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ( ή 
λιγότερων αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις). 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες: 

1. Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου) 
2. Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του 

ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (μέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου)  
3. Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου)  
4. Ε(4): Αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου,  (μέχρι 20% 

του επενδυτικού σχεδίου)  
 

Σημ: Οι Ε(2) και (Ε3) είναι υποχρεωτικές ενέργειες.  
 
Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Επιλέξιμη Ενέργεια Περιορισμοί 
Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου <=40% 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει: 
1.1 Συλλογή, επεξεργασία και εμπλουτισμό του προς ψηφιοποίηση (μη 
ψηφιακού) περιεχομένου 
1.2 Ψηφιοποίηση υπάρχοντος περιεχομένου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο 
παρόν επενδυτικό σχέδιο 
Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, 
μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε 

πολλαπλά κανάλια 

<=80% 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει: 
2.1 Διαχείριση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και εμπλουτισμό του ψηφιακού 
περιεχομένου 
2.2 Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 
2,3 Μετάφραση και μεταγλώττιση ψηφιακού περιεχομένου 
2.4 Διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά 
σε τουλάχιστον 2) 
2.5 Διαχείριση και Ταξινόμηση με δυνατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης 
ψηφιοποιημένου υλικού, έγκρισης, αναθεώρησης και παρακολούθησης 
εκδόσεων 
2.6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές για το ψηφιακό περιεχόμενο 
2.7 Σχεδιασμό και διαχείριση ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών 
2.8 Διαχείριση της συνεργασίας για τη δημιουργία, επεξεργασία, τεκμηρίωση 
και ολοκλήρωση του προς διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, 
2.9 Αξιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας για τη διάθεση του 
ευρυζωνικού ψηφιακού περιεχομένου 
 
Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου <=20% 
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μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
σύγχρονων μέσων 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει: 
3.1 Δημιουργία του ψηφιακού υλικού προώθησης, 
3.2 Συνδρομή δυνατότητας διάθεσης του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας 
3.3 Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχομένου 
3.4 Συνδρομή για προβολή σε μηχανές αναζήτησης 

3.5 Μέτρηση της διάχυσης – διάδοσης του περιεχομένου 
Ε(4): Αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του 

ευρυζωνικού περιεχομένου 
<=20% 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει: 
4.1 Δημιουργία πλάνου εμπορικής εκμετάλλευσης 
4.2 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών 
4.3 Πλάνο αναβάθμισης / επέκτασης του ψηφιακού περιεχομένου 
4.4 Μελέτη ένταξης σε ολοκληρωμένες ψηφιακές αγορές 
4.5 Σχεδιασμό Επενδυτικού σχεδίου και διαχείρισης της υλοποίησής του 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών συγκαταλέγονται: 
 

• Κ.Δ. (1): «Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού», συμπεριλαμβανομένων: 
o Χρήση υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών και ενεργού εξοπλισμού 
o Εξοπλισμός – θέσεις εργασίας για την παραγωγή και επεξεργασία του περιεχομένου με τα 

συνοδευτικά στοιχεία του 
o Εξοπλισμό υποστήριξης μετάδοσης περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια που θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά ως περιβάλλον ελέγχου και ανάπτυξης εφαρμογών 
(<=3.000,00 €) 

o Εξοπλισμό αποθήκευσης και δίσκοι αποθήκευσης, (<=3.000,00 €) 
o Εξοπλισμό ψηφιοποίησης 

• Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a 
Service». Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ ψηφιοποίησης, 
o Λογισμικό και εφαρμογές κανονικοποίησης και αρχειοθέτησης, επεξεργασίας, εμπλουτισμού, 

ταξινόμησης και διαχείρισης αυτού 
o Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου σε συνεχή ροή, 
o Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών, 
o Υπηρεσίες-εφαρμογές διαχείρισης πληροφορίας με γεωγραφικό περιεχόμενο, 
o Εφαρμογές – Λογισμικό γραφιστικής επεξεργασίας 
o Λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης διαφημίσεων 

• Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών 
τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών Ε(1) έως και Ε(4)». Συγκεκριμένα: 

o Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων: 

 Εκπόνηση μελετών κάθε μορφής άμεσα σχετικές και εξειδικευμένες με το 
επενδυτικό σχέδιο και τους σκοπούς της Δράσης (<=10% του συνολικού 
προϋπολογισμού και έως του ποσού των 7.000,00 €), 

 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικές με το επενδυτικό σχέδιο, 
 Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (<=5% του συνολικού κόστους 

επένδυσης και έως το ποσό των 5.000,00€) 
o Προμήθεια προπληρωμένων ή/και συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού 

περιεχομένου (είναι επιλέξιμο έως και 24 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης και δε θα 
μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικά επιλέξιμου π/ϋ και έως το ποσό των 5.000,00 €) 

 
 
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης ορίζονται ως εξής: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού <= 30 % 
Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού <= 60 % 
Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών <= 40 % 
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MENTORING  ΑΕ 
 Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40 

152 32, Χαλάνδρι 
Τ.  210 6800743 
Φ.  210 6800744 

e-mail: info@mentoring.com.gr   
web: www.mentoring.com.gr 

 

MENTORING CONSULTING  
INTERNATIONAL SRL 

B-dul Burebista,nr 1,Bloc D15, 
Sector 3, Bucuresti, Romania 

T/F (+40) 213 205527 
e-mail: contact@mentoring.com.ro  

web: www.mentoring.com.ro      

υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content», θα διαρκέσει από την 6η 
Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα 
(12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

 
Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η 

τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν επιφέρει καμία δέσμευση 
ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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