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Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  
Δράση «Digi Mobile» 

 
«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση  
καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών  

επικοινωνιών και κινητών tablets» 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών 
επικοινωνιών και tablet-pc, για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μεταξύ των επιμέρους στόχων της δράσης 
περιλαμβάνονται: 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών επί 
«έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών, που διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων και 
επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση και αξιοποίηση εταιρικών δεδομένων από οπουδήποτε, 

 Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών και νέων κοινών, με αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των έξυπνων συσκευών κινητών επικοινωνιών και των tablet – pc για την παροχή 
προσωποποιημένης – στοχευμένης πληροφόρησης, 

 Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
αξιοποιώντας έξυπνες συσκευές, 

 Ενεργοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, σε έναν τομέα υψηλής ανάπτυξης και 
προστιθέμενης αξίας 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Επιλέξιμοι για ενίσχυση φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις για τις οποίες πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Είναι υφιστάμενες και έχουν μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης, 

 Δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά  
 Απασχολούν κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1) εργαζόμενο και κατά 
μέγιστο είκοσι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον των εταίρων/μετόχων/ 
επιχειρηματιών 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 15 εκ. €. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα στοχεύουν στην ανάπτυξη, την απόκτηση και αξιοποίηση 
καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω έξυπνων συσκευών (smartphones) που θα είναι τύπου είτε 
B2C ή τύπου B2B. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και να διατίθενται μέσω 
συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας».  
 
Οι εφαρμογές που θα ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής 
επικοινωνίας και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Εναλλακτικά, 
παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης mobile portals, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει το λειτουργικό σύτσημα 
της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της, 

 Παρέχουν πλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχη με τα υφιστάμενα web portals της δικαιούχου 
επιχείρησης, 

 Επιτρέπουν διάδραση με το χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε 
μονόδρομη προώθηση πληροφοριών 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και 
τομείς όπως είναι η Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, 
Μεταφορές και Εστίασης. Ενδεικτικά: 
 

 Εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τη διαρκή 
πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα 
διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.)  

Αναμένεται 
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 καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευών 

κινητών επικοινωνιών 
 

 καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το 
γεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destination management  

 
 εφαρμογές και υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχή 

προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά των πελατών, την 
προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση 
σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.  

 
 υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών  

 
 υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών  

 
 υπηρεσίες επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσεις 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και 
ψυχαγωγίας κλπ.  

 Εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, 
παραγγελιοληψία room service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση, προσφορές και εκδηλώσεις, 

 Εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτηση θέσεων 
taxi, λεωφορεία κ.λπ., 

 Εφαρμογές για τη διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones και την 
πληρωμή και κράτηση θέσεων, 

 Εφαρμογές για εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (π.χ. συνέργεια αυτοκινήτων, 
εταιρείες service συσκευών) για την online προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των 
εργασιών  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών θα περιλαμβάνουν: 

1. Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software as a 
service)» - 70% - 90% 

2. Κ.Δ. (2): «Υπηρεσίες» - 10% - 30% 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Το μέγιστο ύψος των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο 
εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι 2.500 € και 5.000 €, ως εξής: 

 Προτάσεις συνολικού π/ϋ έως 2.500 € αφορούν στην ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mobile portal, με 
περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις συσκευές, πλήρη λειτουργικότητα και υποχρεωτικώς 
δυνατότητα διάδρασης με το χρήστη, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, 

 Προτάσεις συνολικού π/ϋ έως 5.000 € αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών που «κατεβαίνουν» στη 
συσκευή κινητής επικοινωνίας. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δε θα ξεπερνά το 70% του συνολικού π/ϋ και σε 
καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις 3.500 €. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 5 μηνών από την ένταξη στη Δράση. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Αναμένεται η οριστικοποίηση και η προκήρυξη του Προγράμματος. 
 
 

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. 

 
 


