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Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  
Δράση «Digital Value» 

 
«Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που 
αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» 

 
Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 

 
ΣΤΟΧΟΣ 
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας 
μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών 
Προστιθέμενης Αξίας. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Επιλέξιμοι για ενίσχυση φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. 
Ως «νεοϊδρυθείσα» θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη 
επιτηδεύματος (ατομικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της (π.χ. προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες από την ημερομηνία 
εγγραφής τους στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών) και δεν έχει ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη Δράση. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην εντάσσονται στις εξαιρέσεις του κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 (π.χ. 
προβληματικές επιχειρήσεις). 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 50 εκ. €. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως και 3.000.000€ για τις μεσαίες, 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και από 1.000.000€ έως και 5.000.000€ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το ποσοστό επιδότησης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την 
περιφέρεια στην οποία υλοποιείται η κάθε επένδυση: 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

Περιφέρειες Νομοί 

Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 

Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη  40% 50% 60% 

Ήπειρος  40% 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα  40% 50% 60% 

Θεσσαλία  30% 40% 50% 

Ιόνια  30% 40% 50% 

Κρήτη  30% 40% 50% 

Πελοπόννησος  30% 40% 50% 

Β. Αιγαίο  30% 40% 50% 

Νότιο Αιγαίο  15% 25% 35% 
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Κεντρική Μακεδονία  20% 30% 40% 

Δυτική Μακεδονία  20% 30% 40% 

Αττική  20% 30% 40% 

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 15% 25% 35% 

 Φωκίδος 20% 30% 40% 

 Ευβοίας 15% 25% 35% 

 Βοιωτίας 15% 25% 35% 

 Ευρυτανίας 20% 30% 40% 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C και Β2Β. Οι 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα. 
Ενδεικτικά: 
⇒ Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας 

 υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων (e-inclusion -active ageing), υποστήριξης ΑμΕΑ, 
ασθενών με χρόνιες παθήσεις και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού 

 υπηρεσίες κινητής τηλεϊατρικής, παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων ακόμα και με χρήση κινητών συσκευών 
αλλά και συσκευών που ενσωματώνονται στο ανθρώπινο σώμα (ΒΑΝ-Body Area Networks) 

 υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικών απεικονίσεων και βέλτιστης αναζήτησης σε ιατρικές βάσεις δεδομένων. 
 υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων στο σημείο παροχής ιατρικής φροντίδας (Bedsite management systems, PDA 

solutions, WiFI /Bluetooth/ZigBee enabled solutions, mobile phone medicine, m-health) 
 υπηρεσίες secure patient access to Electronic Medical Records μέσα από πολλαπλά κανάλια (Web, Mobile, TV) 
 υπηρεσίες ψηφιακών κοινοτήτων στην Υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση (web 2.0, web 3.0, patient empowerment 

solutions, patient virtual communities, κλπ - π.χ http://www.patientslikeme.com/). 
 υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (online) για θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων 

πληθυσμού (π.χ http://www.voutube.com/watch?v=6iWF5k-4sfo) 
 υπηρεσίες Εκπαιδευτικών παιχνιδιών για θέματα Υγείας και Πρόνοιας (π.χ 

http://www.bayerdidget.co.uk/about-didget/Product-Demo) 
⇒   Υπηρεσίες Πολιτισμού, Τουρισμού, Ενημέρωσης, Ψυχαγωγίας 

 υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με την χρήση πολλαπλών μέσων 
 υπηρεσίες ανάπτυξης online και mobile gaming 
 ολοκληρωμένες semantic υπηρεσίες Destination Management και Dynamic Packages 
 υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για χώρους του 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού 
 υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου με χρήση έξυπνων ετικετών (smart tags) με το στόχο 

την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο από ένα φυσικό μέσο. 
⇒ Αξιοποίηση «πράσινων» τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Green ICT) 

για ανάπτυξη υπηρεσιών 
 υπηρεσίες βέλτιστης διαχείρισης ενεργειακών πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση τεχνολογιών όπως τα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων κλπ 
 υπηρεσίες απουλοποίησης διαδικασιών 
 έξυπνα δίκτυα πλέγματος για την παρακολούθηση και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωση στο χώρο της Ενέργειας 

⇒ Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου για τις Επιχειρήσεις 
ή/και τους Πολίτες 

 επαναχρησιμοποιήσιμες Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ψηφιακά Δεδομένα (π.χ. Web2.0 mashups, open digital libraries) 
 διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας κοινόχρηστων, διαδικτυακών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων 
 Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης περιεχομένου (digital signage) με σύστημα διαχείρισης διαφημίσεων (ad 

management) 
⇒ Υπηρεσίες για έξυπνη Γεωργία και διασφάλιση Υγείας Τροφίμων 

 υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας (traceability) αγαθών με χρήση τεχνολογιών RFID 
 υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας (precision agriculture) για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη γεωργική 

εκμετάλλευση 
 υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων με χρήση ασύρματων αισθητήρων (remote sensing) 
 Διαδικτυακές υπηρεσίες ψηφιακών εργαστηρίων για τον έλεγχο τροφίμων (LIMS) 

⇒ Υπηρεσίες Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης της Παραγωγής και της Λειτουργίας των 
Επιχειρήσεων 

 υπηρεσίες έξυπνης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, που μειώνουν τελικά το κόστος προώθησης ανά πώληση 
προϊόντος και με χρήση έξυπνων καρτών 
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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      

 υπηρεσίες επεξεργασίας και εξαγωγής επιχειρησιακής γνώσης σε τομείς όπως η οικονομική διαχείριση, η 
επιχειρησιακή έρευνα, η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και η προώθηση και οι πωλήσεις προϊόντων 

 υπηρεσίες βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής που αξιοποιούν-επεξεργάζονται δεδομένα από το χώρο 
βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. με χρήση πολλαπλών αισθητήρων ή/και δικτύων αισθητήρων - Machine To Machine 
λύσεις) 

⇒ ‘Άλλες Ηλεκτρονικές και Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 
 καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (cross platform) 
 θεματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) 
 υπηρεσίες με επίγνωση του περιβάλλοντος (context aware services) 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών θα περιλαμβάνουν: 

1. Κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού 
(εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες: 
• δημιουργία της βασικής υποδομής 
• προμήθεια ή χρήση και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού 
• απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας 

2. Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης 
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που 
συνίσταται στην κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους (υπολογιζόμενου για περίοδο δύο 
ετών) των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου, θέσεων απασχόλησης. 

3. Ειδικότερα και εν προκειμένω μόνο για ΜΜΕ περιλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις . 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Η παρούσα δράση θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010. 
 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 

 
 


