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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Πρόγραμμα ΙI – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων                           to be announced  
 Λήξη     Υποβολής Αιτήσεων                       
 Προϋπολογισμός  Προγράμματος                100.000.000 € 
 Ένταση Ενίσχυσης                                            200.000 – 2.000.000  ανά έργο 
 Διάρκεια Υλοποίησης Έργων                         24μήνες 
 
Σκοπός και αντικείμενο 

Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής 
Οικονομίας. Η Ελλάδα υϊοθετεί την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ευρώπης επενδύοντας σημαντικά στην 
ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών .  Σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο και προς 
ενισχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και 
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών υλοποιείται το Πρόγραμμα ΙΙ στα πλαίσια του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού  με τίτλο  « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» .   

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν αποσκοπώντας: 

• στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, 
• στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας). 
• στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή 

εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:  

• Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη 
σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των 
νέων προϊόντων), 

• Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,  
• Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια. 

mailto:c@e-enarxi.gr
http://www.e-enarxi.gr/


 

Βότση 14, Πάτρα, 26221   Γραφείο :  2610 226717  Κινητό     : 6943 277607  Email:  c@e-enarxi.gr                             
Web: www.e-enarxi.gr  
 

 

 

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην 
εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Πηγή : digitalme.gov.gr 

 

mailto:c@e-enarxi.gr
http://www.e-enarxi.gr/

	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
	Πρόγραμμα ΙI – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
	Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων                           to be announced
	Λήξη     Υποβολής Αιτήσεων
	Προϋπολογισμός  Προγράμματος                100.000.000 €
	Ένταση Ενίσχυσης                                            200.000 – 2.000.000  ανά έργο
	Διάρκεια Υλοποίησης Έργων                         24μήνες
	Σκοπός και αντικείμενο

