ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
1. Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2017 και τον 07/2017 μετατρέπεται σε
ΙΚΕ, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας
επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία
εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς
υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει
συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2017) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου,
δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2017
(προϋπόθεση ένταξης στην δράση).
2. Επιχείρηση που διαθέτει τον ΚΑΔ 46.21.14 είναι επιλέξιμη για να υποβάλει στο
πρόγραμμα, δεδομένου ότι υποδιαιρέσεις αυτού (πχ ΚΑΔ 46.21.14.08) είναι στο
παράρτημα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων;
Η επιχείρηση θεωρείται ότι τηρεί την τυπική προϋπόθεση ένταξης, που αφορά την
ύπαρξη ενεργού επιλέξιμου ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης, θα πρέπει όμως πριν την υποβολή της αίτησης να προβεί σε εξειδίκευση
σε κάποια από τις επιλέξιμες υποδιαιρέσεις του εν λόγω ΚΑΔ, που αναφέρονται ρητά
στο Παράρτημα IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Η παραπάνω εξειδίκευση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο δευτεροβάθμιος ή
τριτοβάθμιος ΚΑΔ αναφέρεται ρητά στον πίνακα με τις επιλέξιμες δραστηριότητες.
3. Εάν επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και μη
επιλέξιμους ΚΑΔ, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δράση; Θα πρέπει να
διαγράψει τον/τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ από τις δραστηριότητές της μέχρι την
ημερομηνία πριν την αίτηση της στη δράση;
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης και
πληροί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, τότε ΝΑΙ είναι επιλέξιμη στη δράση. Η
δραστηριοποίηση της και σε μη επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ δεν την καθιστά μη
επιλέξιμη. Ωστόσο η επένδυση θα πρέπει να είναι διακριτή και να αφορά τον/τους
ΚΑΔ επένδυσης, και τόσο αυτό, όσο και η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί
αντικείμενο αξιολόγησης και ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν
ανενεργοί ΚΑΔ συστήνεται η διακοπή τους.
4. Επιχείρηση διαθέτει μη επιλέξιμο ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα, καθώς και της
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα διαθέτει και επιλέξιμους
εμπορικούς ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα για τους επιλέξιμους
ΚΑΔ;
Η ύπαρξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα ή μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
δεν καθιστά μη επιλέξιμη την επιχείρηση, αρκεί η επένδυση τεκμηριωμένα να μην
αφορά τις δραστηριότητες αυτές, αλλά τις επιλέξιμες δραστηριότητες της επένδυσης.
Προσοχή, οι δραστηριότητες της επένδυσης δε θα πρέπει να αφορούν την εμπορία
των προϊόντων που η επιχείρηση παράγει και μεταποιεί, αλλά πώληση
εμπορευμάτων τρίτων.

5. Μπορεί η αίτηση να αφορά υποκατάστημα που θα δημιουργηθεί στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας;
Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, καθώς και να διαθέτει τον/τους δηλούμενο/ους
ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή της
επενδυτικής πρότασης. Ως εκ τούτου η αίτηση μπορεί να αφορά υποκατάστημα μόνο
στην περίπτωση που αυτό υπήρχε και διέθετε επιλέξιμη δραστηριότητα πριν την
υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
6. Επιχείρηση που έχει υποβάλλει πρόταση στο Ψηφιακό Άλμα ή στο Ψηφιακό Βήμα
και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο
πρόγραμμα;
Ναι μπορεί, αρκεί το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσει να αφορά σε διαφορετικές
δαπάνες από αυτές που έχουν υποβληθεί στα αναφερόμενα προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στη δράση είναι οι δικαιούχοι «να
δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για
ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.»
7. Αν μια επιχείρηση εντάχθηκε στο παρελθόν στο πρόγραμμα digi-lodge, αλλά δεν
υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο και δεν έλαβε τη σχετική χρηματοδότηση, τι θα
πρέπει να δηλώσει για το βαθμολογικό κριτήριο 5 «Ένταξη σε προηγούμενες
Δράσεις ΤΠΕ (eservices, esecurity, digi-retail, digi-lodge, digicontent, ICT4GROWTH)»
και τι βαθμό θα λάβει;
Εφόσον η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα θα πρέπει να το δηλώσει και δε θα
λάβει το σχετικό βαθμό στο εν λόγω κριτήριο, ανεξαρτήτως αν υλοποιήθηκε το έργο ή
όχι. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με
τις σχετικές αποφάσεις ένταξης των σχετικών με το κριτήριο προγραμμάτων.
8. Επιχειρήσεις που συστεγάζονται με κάποιες άλλες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στο πρόγραμμα;
Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όμως σε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
διασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους σχέδιο είναι
διακριτές και ότι η μη ενισχυόμενη συστεγαζόμενη επιχείρηση δεν προσπορίζεται τα
στοιχεία της επιχορήγησης.
9. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής “οι επιχειρήσεις που
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων
άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση
και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο
πρακτόρευσης κλπ).”. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, είναι επιλέξιμη
επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε
πώληση άλλου δικαιώματος) η οποία είναι νόμιμος κάτοχος του όποιου
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;
Όχι δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά
franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος).

10. Μπορεί να κατατεθεί πρόταση με οικονομικά στοιχεία 2017 ή θα πρέπει να
κατατεθούν οι δηλώσεις για το 2018 και μετά να υποβληθούν οι προτάσεις;
Υποβολές προτάσεων χωρίς τα υποβεβλημένα οικονομικά στοιχεία του 2018
θεωρούνται ελλιπής και ως εκ τούτου κρίνονται μη παραδεκτές. Συνεπώς, θα πρέπει
πρώτα να κατατεθούν οι δηλώσεις του 2018 και μετά να υποβληθούν τα εκάστοτε
επιχειρηματικά σχέδια.
11. Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις
30/06, για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ΄
επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων;
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις
κάτωθι χρήσεις:
•
•
•

01/07/2015 με 30/06/2016 (εφόσον υφίσταται)
01/07/2016 με 30/06/2017
01/07/2017 με 30/06/2018

12. Σύμφωνα με το παράρτημα VI (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) ένα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι «Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για
έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί
συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν
απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν
απαιτείται
άδεια
λειτουργίας».
Σε
περίπτωση
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον/ποιους ΚΑΔ
πρέπει να αφορά;
Εφόσον για κάποια (έστω μία) από τις δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση στον
τόπο υλοποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν
αυτή αποτελεί και δραστηριότητα της επένδυσης, απαιτείται έκδοση άδειας
λειτουργίας, τότε θα πρέπει να κατατεθεί το σχετικό δικαιολογητικό. Σε περίπτωση
που η επιχείρηση, ενώ απαιτείται, δε διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει
υποβάλει αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δε θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση
της πρόσκλησης.
13. Σύμφωνα με το παράρτημα VI (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), ένα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (α/α 10) είναι «Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση
οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής.» Με ποια αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα;
Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
14. Αναβάθμιση ιστοσελίδας/e-shop είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας/e-shop και όχι η
αναβάθμιση υφιστάμενης/νου.
Επιλέξιμες είναι επίσης οι δαπάνες μετατροπής υφιστάμενης ιστοσελίδας/e-shop ώστε
να είναι προσβάσιμη/ο από ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, επίπεδο ΑΑ.
15. Οι υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και του
ηλεκτρονικού καταστήματος είναι επιλέξιμές για υφιστάμενες ιστοσελίδες/e-shop;

Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο
περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης ιστοσελίδας/e-shop.
16. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού π.χ. η αγορά εκτυπωτή από
τυπογραφείο;
Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών της
επιχείρησης και η ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ για την επίλυση υφιστάμενων
προβλημάτων και όχι η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, η
προμήθεια εκτυπωτή γραφείου είναι επιλέξιμη, όχι όμως η προμήθεια εκτυπωτή για
παραγωγικό σκοπό.
17. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης/ασφαλείας
Η δαπάνη δεν εντάσσεται σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για το
πρόγραμμα, συνεπώς όχι.
18. Είναι επιλέξιμη η προσθήκη νέων υποσυστημάτων (module) σε υφιστάμενο
λογισμικό;
Εφόσον πρόκειται για προσθήκη νέου υποσυστήματος, που προσθέτει νέα
λειτουργικότητα στο υφιστάμενο λογισμικό, συνδέεται με τη δραστηριότητα της
επένδυσης και συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια χρήσης, ναι είναι επιλέξιμη
δαπάνη.
19. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για Search Engine Optimization (SEO)
Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3.2 Digital Marketing.
20. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για βελτίωση υφιστάμενων υπολογιστών; Για παράδειγμα
προμήθεια καινούργιου σκληρού δίσκου που θα ενσωματωθεί σε υφιστάμενο
υπολογιστή ή καινούργια μνήμη κλπ.
Όχι. Εξαρτήματα και ανταλλακτικά που βελτιώνουν υφιστάμενο εξοπλισμό δεν είναι
επιλέξιμα στη δράση.
21. Είναι αποδεκτός τρόπος εξόφλησης τιμολογίων εμβάσματα από προσωπικό
λογαριασμό ή πληρωμές με κάρτα που συνδέεται με προσωπικό λογαριασμό
ταμιευτηρίου, στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης;
Όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές) είναι υποχρεωμένες να διατηρούν
επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ως εκ τούτου μόνο πληρωμές από αυτούς θα
γίνονται δεκτοί. Επαγγελματικοί νοούνται και όσοι λογαριασμοί έχουν δηλωθεί ως
τέτοιοι στην ΑΑΔΕ.

