
 

 

 

 

 

 

Σέρρες 
Κερασούντος 6, ΤΚ 62124 

Τηλ.: 23210 54404, Fax: 23210 59388  

Θεσσαλονίκη  
Λαγκαδά 293, Σταυρούπολη, ΤΚ 56430 

Τηλ.: 2310 606600, Fax: 2310 606636 

info@growplan.gr      www.growplan.gr 
 

 

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Κατηγορία 1: Εξοπλισμός 

• Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της 

επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το 

απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό 

δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) 

• Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές 

(Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, 

antennas κτλ.)] 

• Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) 

• Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ) 

• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar 

code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ) 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1-εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 

και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Κατηγορία 2: Λογισμικό 

• Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ 

• Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε 

περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) – 

μέγιστο 10% και έως 2.500€ 

• Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα 

λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile 

responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: 

παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) – μέγιστο 20% και έως 4000€ 

• Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές 

αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B 

/B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο 

προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, 

συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ, 

• Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών 

πληρωμών. 

• Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των 

επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 

• Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, 

HRMS κλπ) 

• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης – μέγιστο 

70% 

• Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2-λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 

το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 
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Κατηγορία 3: Υπηρεσίες 

• Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.) 

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

• Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) εως 5% του προϋπολογισμού 

• Παρουσία στα Social media Έως 1000€ 

• Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης έως 5% του προϋπολογισμού 

• Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος 

• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας έως 10% του 

προϋπολογισμού 

• Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 10% του 

προϋπολογισμού 

• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου – έως 5% και έως 2.500€ 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3-υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 

25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.  

Κατηγορία 4: Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων 

 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ – έως 40% και 

μέχρι 20.000€ ως ακολούθως: 12.000 ανά ΕΜΕ 

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού. 

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη. 

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων 

επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 

4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού 

επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 

 


