
 
 

Ημερομηνία Προκήρυξης: 

▪ Οκτώβριος 2022 

▪ Ιανουάριος 2023 
εκτάκτως 

▪ Β Εξάμηνο 2024 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΕΙΑ 2021-
2027 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΑΑ» 2021-
2026 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 
 

Η Mind The Gap είναι δίπλα 
σας για καθοδήγηση και 
υποστήριξη στην ετοιμασία 
και υποβολής της πρότασής 
σας.  
 
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

''ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'' 

Στόχος του σχεδίου 
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα :  

▪ Στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

▪ Στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, και επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εξ ολοκλήρου στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

▪ Στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων 

▪ Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού  

▪ μετασχηματισμού. 

▪ Στην προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων 

ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, 

το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα. 

 

 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

▪ Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους 
πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα ή/και 
εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.  

▪ Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν 
δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης 
(περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) 

▪ Η εγκατάσταση της να είναι σε περιοχή που ελέγχεται από την 
κυπριακή δημοκρατία 

▪ Να μην έχει χρησιμοποιήσει όλο το ποσό των €200.000 Deminimis που 
δικαιούται ανά τριετία (2020, 2021, 2022). Λαμβάνεται υπόψη αν η 
επιχείρηση αποτελεί μέρος ομίλου εταιρειών. 

 
 



 
 

          Εξαιρούνται: 
▪ Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή 

ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο 
Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

▪ Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. 

▪ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ 
(απασχολούν <250 άτομα και έχουν ≤ €50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ 
€43 εκατ. Ετήσιου ισολογισμού) 

▪ Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών 
προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01) 

 
 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών: 

1.  Εξοπλισμός 

2.  Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά 

3.  
Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες 
Πληροφορικής 

4.  
Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα 
με Σύστημα Πληροφορικής 

 

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά 

την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο (ΥΕΕΒ). 
2. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, 

γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση 
της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης 

3. Τιμολόγια δαπανών αξίας κάτω των €100 δεν λαμβάνονται υπόψη για 
σκοπούς χορηγίας 

4. Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή ή πιστωτική κάρτα ή 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος και να τεκμηριώνεται με τα σχετικά 
παραστατικά. 

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
 

Σχετικά με τις προσφορές: 

✓ Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να είναι γραμμένοι στο ΦΠΑ 
✓ Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι επίσημες, στο Ονοματεπώνυμο του 

Αιτητή με ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης του Σχεδίου και 
υπογεγραμμένες από τον προμηθευτή. 

✓ Το κόστος των μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, 
προβολής- προώθησης ή υλικών που αφορούν ειδικές εγκαταστάσεις και 
κτιριακές εγκαταστάσεις πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, 
σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight – Αξία, Ασφάλεια και 
Ναύλος) όταν αυτά εισάγονται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση 
ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την εγχώρια 
αγορά. 

 



 
 

Εξοπλισμός 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου 
εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως: 
▪ Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers) 
▪ Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers) 
▪ Δικτύων Αποθήκευσης (SAN)  
▪ Gateways 
▪ Ups  
▪ Ειδικός εξοπλισμός (bar code readers) 

 

Διευκρινήσεις: 

Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει 

να είναι καινούριος 

 

Λογισμικό Off the Shelf  

Η κατηγορία δαπανών αφορά: 
▪ Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά (τελικό 

χρήστη – είναι για όλους το ίδιο) 
▪ Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή 

του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και 
SaaS. 
 

Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες 
Πληροφορική  
 

• Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού: ERP – Enterprise Resource 
Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – 
Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – 
Enterprise Content Management, DMS – Document Management 
System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process 
Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software 
Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-
Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς 
πληρωμές κ.α 

• Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής: 
Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική 
ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για 
το σύστημα κ.ά 

 
 
Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με 
Σύστημα Πληροφορικής          

 
Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

▪ Ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση 
προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς 
και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής 
Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) (σχετικό με δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Καταστήματος). 



 
 

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για Ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση αφορούν 
ΜΟΝΟ επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται/ θα ασχοληθούν με 
ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop). 

 

Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για: 

▪ την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για 

υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και 

▪ την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης 

 

 

 

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης 

€50.000 

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης 

€5.000 

Ποσοστό Χρηματοδότησης 50%  
 

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης, στις 
περιπτώσεις επιχειρήσεων σε ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές 

€60.000 

Ποσοστό Χρηματοδότησης 60% 

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια 
συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με 
ίδιους πόρους. 

 

 


