ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ννέκβξηνο 2010

DIGI-CONTENT «Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδύζεσλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ ςεθηαθνύ επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ»
Δλδηάκεζνο Φνξέαο: Φεθηαθέο Δληζρύζεηο Α.Δ.
ΚΟΠΟ:
Σηόρνο ηεο δξάζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνύλ λα κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαζώο θαη ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο θαη
αλαγθώλ εμαηηίαο απηήο.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ:
Ο ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο αλά επελδπηηθό ζρέδην νξίδεηαη ζηηο 10.000€ θαη ν κέγηζηνο πξνϋπνινγηζκόο κπνξεί λα
αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 400.000€.
Τν πνζνζηό ηεο Δπηρνξήγεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, αλέξρεηαη ζε
πνζνζηό 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 200.000€. Τα αλώηαηα όξηα ηεο Δπηρνξήγεζεο
θαζνξίδνληαη από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη δηακνξθώλνληαη σο εμήο:

ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Πoιύ κηθξή

Μηθξή

Μεζαία

Μεγάιε

ΑΝΧΣΑΣΟ ΠΟΟ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ

50.000€

80.000€

150.000€

200.000€

Υαξαθηεξηζκόο κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ

εκ.: ε θάζε πεξίπησζε ν επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο θάζε επελδπηηθήο πξόηαζεο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ ηεο
επηρείξεζεο (ή ιηγόηεξσλ, αλ δελ έρνπλ θιεηζηεί ηξεηο).
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Γηθαηνύρνη ησλ εληζρύζεσλ είλαη πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, πνπ αζθνύλ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζηνπο ηνκείο ηνπ ςεθηαθνύ επξπδσληθνύ πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηηο νπνίεο
ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
Έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κηα πιήξε δσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
Ο θιάδνο (θαηά ΚΑΓ 2008) ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ηα κεγαιύηεξα έζνδα ηεο
επηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ θαλόλα De Minimis θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δύν αλήθεη ζηηο
επηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Η επηρείξεζε απαζρνιεί θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη’ ειάρηζην έλαλ (1) εξγαδόκελν (1
Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο) κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηδησηηθνύ δηθαίνπ, επηπιένλ ηνπ/σλ επηρεηξεκαηία/σλ
ηνπ/ησλ κεηόρνπ/σλ – ηνπ/ησλ εηαίξνπ/σλ.
Δπηιέμηκεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη νη Α.Δ., ΔΠΔ, Ο.Δ., Δ.Δ., θαζώο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Β’
θαη Γ΄θαηεγνξίαο.
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H επηρείξεζε θαη νη ζπλδεδεκέλεο ή/θαη νη ζπλεξγαδόκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη θαηά
ηηο δύν πξνεγνύκελεο ρξήζεηο δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο από Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ θαλόλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνύκελε επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηηο
200.000€.
Η Δπηρείξεζε δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθή ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008.
H επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λόκηκα.
εκ.: Γελ ζεσξνύληαη επηιέμηκεο νη θνηλνπξαμίεο θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ –EΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ & ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη Καηεγνξίεο Δλεξγεηώλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθόινπζεο:
1. E(1): Φεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ (κέρξη 40% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ)
Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη εκπινπηηζκό ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε (κε ςεθηαθνύ) πεξηερνκέλνπ
Ψεθηνπνίεζε ππάξρνληνο (κε ςεθηαθνύ) πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξόλ επελδπηηθό
ζρέδην
2. Δ(2): Δπεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε, εκπινπηηζκόο, δηαρείξηζε, κεηαηξνπή θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνύ
πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα (κέρξη 80% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ)
Γηαρείξηζε, επεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε θαη εκπινπηηζκό ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
Γηαρείξηζε ςεθηαθώλ δηθαησκάησλ
Μεηάθξαζε θαη κεηαγιώηηηζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
Γηάζεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα (ππνρξεσηηθά ζε 2 ηνπιάρηζηνλ)
Γηαρείξηζε θαη ηαμηλόκεζε κε δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο, απνζήθεπζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ, έγθξηζεο,
αλαζεώξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο εθδόζεσλ
Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο γηα ην ςεθηαθό πεξηερόκελν
Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε ξνήο εξγαζηώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ (workflow management)
Γηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (collaboration) γηα ηελ δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε θαη νινθιήξσζε ηνπ
πξνο δηάζεζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο (geo-location services) γηα ηελ δηάζεζε ηνπ επξπδσληθνύ ςεθηαθνύ
πεξηερνκέλνπ
3. Δ(3): Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ κέζσ δηαδηθηύνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
θαη άιισλ ζύγρξνλσλ κέζσλ (κέρξη 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ)
Γεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ πξνώζεζεο
Σπλδξνκή δπλαηόηεηαο δηάζεζεο ηνπ πιηθνύ πξνώζεζεο ζε ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο
Βειηηζηνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ (ζε κεραλέο αλαδήηεζεο)
Σπλδξνκή γηα πξνβνιή ζε κεραλέο αλαδήηεζεο
Μέηξεζε ηεο δηάρπζεο – δηάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
4. Δ(4): Αμηνπνίεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ επξπδσληθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ)
Γεκηνπξγία πιάλνπ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο
Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξώλ
Πιάλν αλαβάζκηζεο / επέθηαζεο ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
Μειέηε έληαμεο ζε νινθιεξσκέλεο ςεθηαθέο αγνξέο
Σρεδηαζκόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη δηαρείξηζε πινπνίεζήο ηνπ.

πεξηερνκέλνπ

(κέρξη

20%

ηνπ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ
Κ.Γ.(1): «Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ» - έσο 30% .
Κ.Γ.(2): «Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ κε ηελ κνξθή "Software as a
Service"» - έσο 60% .
Κ.Γ.(3): «Γαπάλεο ππεξεζηώλ νινθιήξσζεο, πξνκήζεηαο πξνπιεξσκέλσλ θαη/ή ζπλδξνκεηηθώλ
ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ» - έσο
40% .
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ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Αλεμαξηήησο ηεο Καηεγνξίαο Γαπάλεο ηζρύνπλ νη αθόινπζνη γεληθόηεξνη πεξηνξηζκνί:
Σν θόζηνο ηνπ ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκν.
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ επίζεκε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο (19/11/2010).
Σε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο έρεη εληαρζεί θαη πινπνηήζεη θαη άιιε δξάζε ηεο εηαηξείαο «ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ Α.Δ.» ,ε
εηαηξεία δύλαηαη λα δεηήζεη πιεξνθόξεζε γηα ην ζύλνιν ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ άιισλ δξάζεσλ.

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο μεθηλά ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ιήγεη 28 Ιαλνπαξίνπ 2011.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Τν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 20.000.000,00€ (δεκόζηα δαπάλε).
Οδεγόο Τπνβνιήο
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