
 

 

  Information Technology Solutions 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ 

Η δξάζε digi-content απεπζύλεηαη ζηε βιομητανία 

εμπορικού και δημιοσργικού περιετομένοσ θαη έρεη 

ζηόρν ηε δεκηνπξγία θαη ειεθηξνληθή δηαλνκή ςεθηαθνύ 

επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ. Η δξάζε δεκηνπξγεί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηερλνινγηθό εθζπγρξνληζκό 

ςεθηνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ, ειεθηξνληθή δηάζεζε 

ςεθηαθνύ πιηθνύ κέζα από πνιιαπιά θαλάιηα, ελώ 

εληζρύεη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ 

επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ βειηηώλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Απώηεξνο 

ζηόρνο είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ ειιεληθνύ επξπδσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ε εμπορική ηοσ διάθεζη κε 

πνιιαπιά κέζα θαη θαλάιηα (Γηαδίθηπν, ειεθηξνληθνί 

αλαγλώζηεο ςεθηαθώλ βηβιίσλ, ζπζθεπέο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο θιπ.) 

Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

επιτειρήζεις πνπ αζθνύλ εθδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(εθδόζεηο βηβιίσλ, επηζηεκνληθώλ & παλεπηζηεκηαθώλ 

ζπγγξακκάησλ, ηύπνπ θιπ.), δξαζηεξηόηεηεο 

παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ (βίληεν θιπ.), ξαδηνθσληθέο 

θαη ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη 

παξαγσγή πεξηερνκέλνπ ζε δηθηπαθέο πύιεο. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αζθνύλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα λόκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  

digi-content - Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ςεθηαθνύ 
επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα 

ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

 Ο πθηζηάκελνο θιάδνο δξαζηεξηόηεηαο αλήθεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ, 

εθδόζεσλ, ελεκέξσζεο θιπ. όπσο εμεηδηθεύνληαη ζηνλ 

νδεγό ηεο δξάζεο 

 Γηαζέηεη κία ηνπιάρηζηνλ πιήξε δσδεθάκελε θιεηζκέλε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε  

 Ο θιάδνο ηεο επηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο 

εμαηξνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δξάζεο 

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο 

από πξνγξάκκαηα ηνπ θαλόλα De Minimis, ηα νπνία καδί 

κε ηελ αηηνύζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000€  

 Απαζρνιεί θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) εξγαδόκελν 

 Λεηηνπξγεί λόκηκα, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δξάζε, κπνξεί λα ππνβάιεη 

επελδπηηθή πξόηαζε κε ηηο αθόινπζεο Δλέξγεηεο: 

 Δ(1): Φεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ  

 Δ(2): Δπεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε, εκπινπηηζκό, δηαρείξηζε, 

κεηαηξνπή θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζε 

πνιιαπιά θαλάιηα 

 Δ(3): Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

κέζσ Γηαδηθηύνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θ.ά. 

 Δ(4): Αμηνπνίεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ 



 

ΤΦΟ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΝΙΥΤΗ 

Ο κέγηζηνο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλά 

ππνβαιιόκελε πξόηαζε αλέξρεηαη ζε €400.000, θαη ν 

ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο ζε €10.000. Σν όξην 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 

κεηαβάιιεηαη αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σν πνζνζηό επηρνξήγεζεο αλά εγθεθξηκέλν έξγν  

είλαη ίζν κε ην 50% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο επέλδπζεο. Σν ύςνο ηεο εληζρπόκελεο επέλδπζεο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε θάζε επηρείξεζεο 

ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (Γεκόζηα Γαπάλε) 

πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο παξνύζαο Γξάζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ςεθηαθώλ επελδύζεσλ ζην digi-content αλέξρεηαη 

ζε €20.000.000, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πινπνίεζε 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο €40.000.000. 

Σν ππόινηπν 50% (€20.000.000) ζα θαιπθζεί κε 

Ιδησηηθή πκκεηνρή.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ 

πξόηαζή ηνπο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Γξάζεο θαη 

θαηαηάζζνληαη βάζεη απηόκαηεο αμηνιόγεζεο, κε 

αληηθεηκεληθά θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά θξηηήξηα. 

Μόλν πξνηάζεηο πνπ πιεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο Γξάζεο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ.  

Δθόζνλ νινθιεξσζεί επηηπρώο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

νη επελδπηέο πξνζθνκίδνπλ θπζηθό θάθειν κε ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαπηνπνηεζεί ε πιεξόηεηα θαη ε νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί.  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Οη Καηεγνξίεο Γαπαλώλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη 

αθόινπζεο: 

1. Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ 

2. Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ 

Λνγηζκηθνύ κε ηελ κνξθή Software as a Service  

3. Γαπάλεο Τπεξεζηώλ νινθιήξσζεο, πξνκήζεηαο 

πξνπιεξσκέλσλ θαη/ ή ζπλδξνκεηηθώλ 

ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηώλ ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

ΔΝΣΑΞΗ ΔΡΓΧΝ ΣΗ ΓΡΑΗ 

Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ 

γίλεηαη βάζεη ζεηξάο θαηάηαμεο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

απηόκαηε αμηνιόγεζε θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ αλά 

Πεξηθέξεηα δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γξάζεο.  

Η ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ επελδπηή ζε δύν ζηάδηα:  

α) κε πξνθαηαβνιή ύςνπο 35% ηεο ζπλνιηθήο 

επηρνξήγεζεο θαη β) ην ππόινηπν 65% ηεο 

επηρνξήγεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη 

ηελ πηζηνπνίεζή ηεο από ηελ «Φεθηαθέο Δληζρύζεηο 

Α.Δ.». 

ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

http://www.digitalaid.gr 

Σειέθσλν Αξσγήο Δπηρεηξήζεσλ:  800-5000-115 

http://www.digitalaid.gr/

