
από 18.000 έως 30.000 

Δ Ρ Α Σ Η  

Β α σ ι κ ό ς  Ψηφ ι α κ ό ς   
Με τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς  Μμ Ε  

www.futurecoop.com

info@futurecoop.com

Αναβαθμίστε τώρα την επιχείρησή σας  με 
προηγούμενα  συστήματα και τεχνολογίες!  

Οι  σύμβουλοι  της  Future Cooperation είναι  εδώ  

 για  την  επιτυχημένη  επιδότηση  της  επιχείρησής  σας !

 
www.futurecoop.com  -  info@futurecoop.com  - 210 6401030

επιδότηση 50% ή 60% 
των επιλέξιμων δαπανών

ολοκλήρωση έργου σε 9 μήνες



www.futurecoop.com  -  info@futurecoop.com  -  210 6401030

Βασικός  Ψηφιακός   
Μετασχηματισμός  ΜμΕ  

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων 
       σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δυνητικές Επιχειρήσεις 
Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσης 
Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού
εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς
δεδομένων, 
διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών
εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS,
KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής
ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης
της παραγωγής κλπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή
αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση
εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός Δράσης 
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης
χρηματοδότησης των ΜμΕ ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€. Η μέγιστη
διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται
να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
έγκρισης.

Προϋποθέσεις Ένταξης Επιχειρήσεων
1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
2.Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν
επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας
3.Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1)
πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. 
4.Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για
ένα (1) έτος. 
5.Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες. 
6.Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής
απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. 
7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
8.Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα. 
9.Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει
υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). 

Για σίγουρη επιτυχία & ένταξη στη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
απευθυνθείτε στην έμπειρη ομάδα της Future Cooperation!  


