E – security
Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια.
Η δράςθ επιχορθγεί Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων με
αντικείμενο τθν ψθφιακι αςφάλεια και με ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ ψθφιακϊν κινδφνων και απειλϊν (κακόβουλων ι μθ) εισ βάροσ τθσ διαχειριηόμενθσ
πλθροφορίασ, των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, του λογιςμικοφ κλπ.

Υποβολι αιτιςεων
Από 22/4/2009 μζχρι τθν εξάντλθςθ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ ανά Περιφζρεια. Η υποβολι
των Αιτιςεων για τθν επιχοριγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων κα πραγματοποιείται μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ από το διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ.
Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
ψθφιακισ αςφάλειασ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, τον ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ.

Όροι και προχποκζςεισ:
Προτάςεισ μποροφν να υποβάλλουν επιχειριςεισ ανεξάρτθτα από τθ νομικι μορφι τουσ (όχι
ενϊςεισ επιχειριςεων), που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα νόμιμα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια.
Επιλζξιμθ προσ χρθματοδότθςθ κεωρείται μία επιχείρθςθ για τθν οποία ςυντρζχουν ακροιςτικά οι
παρακάτω προχποκζςεισ:
1.

2.

3.

4.
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Η Επιχείρθςθ είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία ςφςταςθσ πριν τθν 01.01.2008.
Ωσ θμερομθνία ςφςταςθσ τθσ Επιχείρθςθσ νοείται θ θμερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ,
όπωσ αυτι καταγράφεται ςτθ ςχετικι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ.
Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ
δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα
ΙΙ
(Παράγραφοσ
7)
του
Οδθγοφ
Υποβολισ.
Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ.) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ.
Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ
δραςτθριότθτασ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ (Παράγραφοσ 8) του Οδθγοφ
Υποβολισ.
Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ.) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ και με τον ίδιο τρόπο όπωσ ςτθν παραπάνω
περίπτωςθ.
Η Επιχείρθςθ εμφανίηει κετικό μζςο όρο κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων τα τελευταία
τρία οικονομικά ζτθ. Για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προχπόκεςθσ παρατίκενται από
τθν Επιχείρθςθ ςτοιχεία για τα τρία τελευταία οικονομικά ζτθ. Εφόςον δεν υπάρχουν
ςχετικά ςτοιχεία, τότε παρατίκενται ςτοιχεία των δφο τελευταίων οικονομικϊν ετϊν.
Η Επιχείρθςθ απαςχολεί κατϋ ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) με
ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων επιχειρθματία/ων –
του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
Οι ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) υπολογίηονται ςε 12μθνθ βάςθ. Μία Ετιςια Μονάδα
Εργαςίασ ιςοδυναμεί με ζναν εργαηόμενο ο οποίοσ απαςχολείται πλιρωσ (οκτάωρο) κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (12 μινεσ). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν Επιχείρθςθ
απαςχολοφνται εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ ι και εποχιακοί, τότε, για τουσ
εργαηόμενουσ αυτοφσ, ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε κλάςμα ΕΜΕ.
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7.

Η Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο
άδειεσ λειτουργίασ.
8. Η Επιχείρθςθ τα τελευταία τρία (3) οικονομικά ζτθ δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από
Προγράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis,
τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ 200.000 Ευρϊ (ι
100.000 ευρϊ εάν θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των Οδικϊν Μεταφορϊν).
9. Η Επιχείρθςθ ανικει ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) με βάςθ τα οριηόμενα ςτθ
ςφςταςθ τθσ επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. Για τθν κάλυψθ αυτισ τθσ προχπόκεςθσ πρζπει να
ικανοποιοφνται ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:
• Η Επιχείρθςθ να απαςχολεί λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ.
• Η Επιχείρθςθ να ζχει κφκλο εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ ι
ενεργθτικό μικρότερο από 43 εκατομμφρια ευρϊ.
10. Η αξία κτιςθσ του εξοπλιςμοφ Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) που
είναι ιδθ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Επιχείρθςθ (εξοπλιςμόσ & λογιςμικό) και αποκτικθκαν κατά
το χρονικό διάςτθμα από το 2000 ζωσ τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ κα πρζπει
κατϋ ελάχιςτο να ανζρχεται ςτο ποςό των 10.000 Ευρϊ.
Η χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκρικζντων επενδυτικϊν ςχεδίων δε δφναται να ξεπερνά
τουσ 6 μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τουσ.

Τι χρθματοδοτείται
1. Δαπάνεσ Προμικειασ Εξοπλιςμοφ
2. Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ
3. Δαπάνεσ Προμικειασ Υπθρεςιϊν

Φψοσ και είδοσ ενίςχυςθσ
Ο μζγιςτοσ επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενθ πρόταςθ ανζρχεται ςε 70.000€, και ο
ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ςε 5.000€.
Το ποςοςτό επιχοριγθςθσ ανά εγκεκριμζνο ζργο ανζρχεται ςτο 70% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ
επζνδυςθσ.
Το φψοσ τθσ ενιςχυόμενθσ επζνδυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν κατάταξθ κάκε επιχείρθςθσ ςε προκακοριςμζνεσ
κατθγορίεσ, ςφμφωνα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και τθν υφιςτάμενθ υποδομι. ςε ΤΠΕ.

Προχπολογιςμόσ
Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για τθν δράςθ ςτθν Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου, ανζρχεται ςε
5.985.000,00€ και κα χρθματοδοτθκεί από το Ε.Π."Ψθφιακι Σφγκλιςθ" (αφορά τισ περιφζρειεσ Αν.
Μακεδονία-Θράκθ, Θεςςαλία, Ήπειροσ, Β. Αιγαίο, Κριτθ, Ιόν. Νθςιά, Πελοπόννθςοσ, Δυτ. Ελλάδα).

Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ
Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ - Ενεπγειακέρ επενδύζειρ
Ρωτήστε μας !
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