
 

110 Nicou Pattichi Street, Block B 

2nd Floor, 3070 Lemesos Cyprus 

tel:  +357 25736999 

fax: +357 25730763 

info@iheducation.eu 

www.iheducation.eu 

Σελ. 1 

Κύριες πληροφορίες  και κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

υποστηρικτικών στοιχείων για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 
 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 04.10.2022 

 

 

1. Προκήρυξη προγράμματος 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοίνωσε το «Σχέδιο Ψηφιακής 

Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2022». Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες 

του Σχεδίου είναι €30 εκ. και οι προσκλήσεις προγραμματίζονται ως ακολούθως: 

 

Χρηματοδότηση 
Πρόσκληση 2022 

(27/92022)* 

Πρόσκληση 2023 

(Ιούνιος 2023) 

Πρόσκληση 2024 

(Β’ εξάμηνο) 

ΕΤΠΑ και Κυπριακή 

Δημοκρατία 
€10 εκ.  €10 εκ. 

Μηχανισμός Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας 

 €10 εκ.  

*Αιτήσεις  θα γίνονται δέκτες από 1/11/2022. 

 

 

2. Στόχοι προγράμματος 

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και 

στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. 

 

 

3. Δικαιούχοι 

 

Καλύπτει νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

των οποίων η επενδυτική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό 

εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. 

 

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, της παραγωγής, μεταποίησης ή 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων καθώς και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

 

 

4. Δικαιούχοι 

 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης 

με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 (ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της 

χορηγίας ανέρχεται στο 60% και €60.000). Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναβαθμιστούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 
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5. Αποδεκτές Δαπάνες 

 

1) Εξοπλισμός: 

• 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 κ.ά. 

• Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

• Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της 

Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης. 

 

2) Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά:  

• Αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια 

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

 

3)  Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής  

• Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως 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  

• Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση 

Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), 

Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.  

 

4) Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με σύστημα 

πληροφορικής 

• Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή 

διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing) 

• Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 
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• Δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας 

• Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου   

• Δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. 

ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.  

• 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 

 

 

6. Υποβολή αιτήσεων 

 

Οι αιτήσεις/ προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας  

http://fundingapps.mcit.gov.cy μετά την 1/1/2022. 

 

 

7. Κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποστηρικτικών στοιχείων 

 

1. Εγγραφή στο Αριάδνη. 

 

2. Πιστοποιητικά σύστασης εταιρείας, μετόχων, διευθυντών και διεύθυνσης.  Αριθμοί 

ταυτότητας μετόχων. 

 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο φόρο εισοδήματος που να αναγραφεί τον αριθμό 

φορολογικής ταυτότητας. 

 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΦΠΑ. 

 

5. Καθορισμός νόμιμου εκπροσώπου για σκοπούς της αίτησης αυτής (Όνομα, επίθετο, 

θέση, τηλέφωνο και email. 

 

6. Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων της επιχείρησης και κωδικός NACE. 

 

7. Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2019 και 2020. Αυτές να είναι υπογεγραμμένες 

τόσο από τους ελεγκτές όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του ελεγκτή της επιχείρησης αναφορικά με τον ετήσιο κύκλο 

εργασιών καθώς και τον μέσο όρο των απασχολουμένων της επιχείρησης για το έτος 

2021 (η δήλωση ετοιμάζεται από τον αιτητή, δεν υπάρχει υπόδειγμα) ή εξελεγμένους 

οικονομικούς λογαριασμούς για το έτος 2021. 

 

9. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση 

τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ. στο όνομα της επιχείρησης 

ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους 

μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην 

http://fundingapps.mcit.gov.cy/
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οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην 

επιχείρηση για χρηματοδότηση της προτεινόμενης επένδυσης της. 

 

10. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της αιτήτριας επιχείρησης ως 

Μικρομεσαία (σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

με ημερ. 06/05/2013 και αρ. 2003/361/ΕΚ), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της 

επιχείρησης καθώς και από τον ελεγκτή της (υπάρχει υπόδειγμα).  

 

11. Βεβαίωση ελεγκτή της επιχείρησης για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης σε μη 

προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών 

(υπάρχει υπόδειγμα).  

 

12. Πληροφορίες για κρατικές ενισχύσεις τα τελευταία πέντε έτη: 

 

 
Φορέας 

χορήγηρησης 

ενισχυσης  

Σχέδιο / Προκήρυξη 
Κανονισμός 

ενίσχυσης 

Αριθμός 

φακέλου 

Εγκριθέν 

ποσό 

ενίσχυσης 

Τρέχουσα 

φάση* 

Ποσό που 

πληρώθηκε 

       

       

       
*Ολοκληρωθηκε, Σε εξέλιξη, Ακυρώθηκε 

 

 

13. Πληροφορίες για λογισμικά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της επιχείρησης: 
 

Α/Α 
Είδος Περιγραφή Ποσότητα 

Έτος 

απόκτησης 

Παρατηρήσεις / 

κατάστασση 

      

      

      

 

14. Πληροφορίες για το προσωπικό που ασχολείται με την πληροφορική: 
 

Α/Α Αριθμός 

ατόμων 
Ρόλος Θέση / Ειδικότητα 

Προσόντα και επαγγελματικές 

πιστοποιήσεις 

    

    

    

 

15. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διεξαγωγής εργασιών με τη χρήση 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού. Να γίνει αναφορά σε περιορισμούς και 

μειονεκτήματα. 

 

16. Αποτύπωση υφιστάμενης και προτεινομένης ψηφιακής κατάστασης (Συμπλήρωση 

πίνακα παραρτήματος 1).  
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17. Περιγραφή των στόχων, της ανάγκης και των προκλήσεων / προβλημάτων που θα 

επιλύσει η προτεινόμενη λύση.  

 

18. Αναλυτικές προσφορές για εξοπλισμό/ λογισμικά/ συστήματα κτλ. που 

περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση της επιχείρησης με πλήρη περιγραφή και 

ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών των 

προτεινόμενων επενδύσεων. 

 

Για προσφορές εξειδικευμένων λογισμικών να καταγράφεται: Προφίλ και εμπειρία 

παρόχου πληροφορικής (να συμπεριλαμβάνεται και η εμπειρία του προσωπικού) 2. 

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης και σχετικών αναγκών 3. 

Περιγραφή εργασιών/ δράσεων προτεινόμενης επένδυσης 4. Ανάλυση 

πλεονεκτημάτων που αποκτά η επιχείρηση με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

επένδυσης 5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 6. Αναλυτική κοστολόγηση της 

επένδυσης. 

 

19. Επεξήγηση του τρόπου που η ψηφιακή αναβάθμιση επηρεάζει και βελτιώνει τη 

λειτουργία της επιχείρησης και τη διασύνδεσης με άλλα συστήματα. 

 

20. Αναφορά στα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

επενδυτικής πρότασης τόσο επιχειρησιακά όσο και στρατηγικά κάνοντας αναφορά 

και σε θέματα ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

 

21. Αναφορά στα τμήματα και το υφιστάμενο/νέο προσωπικό της αιτήτριας επιχείρησης 

που θα εμπλακεί ή/και θα αναλάβει την υλοποίηση/λειτουργία της Ψηφιακής 

Αναβάθμισης και  το ρόλο που θα έχει. 

 

22. Περιγραφή των πρόσθετων αναγκών σε θέσεις εργασίας ή/και επιπρόσθετα 

προσόντα σε υφιστάμενους εργαζομένους που δημιουργούνται από την 

προτεινόμενη επένδυση.  

 

23. Ανάλυση κόστους-οφέλους με ποιοτικά (και όπου εφαρμόζει και ποσοτικά) 

κριτήρια/παραμέτρους, 

 

24. Υπεύθυνη Δήλωση ανεξαρτησίας Συμβούλου/ Μελετητή ότι δεν είναι πάροχος/ 

προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 

επενδυτική πρόταση της επιχείρησης (υπάρχει υπόδειγμα). Νοείται ότι η εν λόγω 

Δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου δηλώνεται δαπάνη 

Συμβούλου/ Μελετητή. 

 

25. Χρόνος που υπολογίζεται για την ολοκλήρωση του έργου σε μήνες και 

ανθρωποημέρες υλοποίησης. 
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8. Επιπρόσθετες πληροφορίες  

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον Χρίστο Ζαχαριάδη 

(Τηλ 99677638, c.zachariades@iheduction.eu). 

 

Ο οδηγός και τα έντυπα αίτησης του Σχεδίου είναι διαθέσιμα στη σελίδα: 

 

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/a32c4f4ee9

b2de2dc22588cc003f1672?OpenDocument 

  

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/a32c4f4ee9b2de2dc22588cc003f1672?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/a32c4f4ee9b2de2dc22588cc003f1672?OpenDocument
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Παράρτημα Α –  Αποτύπωση υφιστάμενης και προτεινομένης ψηφιακής κατάστασης 
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