
Το Πρόγραμμα: 
Μέσα από τη δράση 
του προγράμματος 
«Ψηφιακά Εργαλεία 
για ΜμΕ» του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότη-
τας Ελλάδα 2.0, οι μι-
κρομεσαίες επιχειρή-
σεις έως 250 εργαζο-

μένων μπορούν να 
αποκτήσουν τυποποι-
ημένα ψηφιακά προϊό-
ντα και υπηρεσίες που 
διατίθενται στην αγο-
ρά, προκειμένου να 
βελτιώσουν και να εκ-
συγχρονίσουν την πα-
ραγωγική, εμπορική 
και διοικητική τους 
λειτουργία.                          

Η Microquest συμμε- 
τέχει στο πρόγραμμα 
Ψηφιακά Εργαλεία 
ΜμΕ που απευθύνεται 
σε 100.000 μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρή-
σεις που θα επιδοτη-
θούν με κουπόνια αξί-
ας από 1.000 € έως και 
20.000 €, ανάλογα με 

τον αριθμό των εργα-
ζομένων τους, για α-
γορά ψηφιακών προϊ-
όντων και υπηρεσιών 
(π.χ. εφαρμογές εμπο-
ρικού λογισμικού, 
πλατφόρμες ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, cloud 
εργαλεία και υπηρεσί-
ες, προϊόντα security). 

Ο προϋπολογισμός του 
Προγράμματος ανέρχε-
ται σε 180.000.000 €.  
Το Πρόγραμμα χρημα-
τοδοτείται από πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και 
θα παρέχει επιταγές 
(vouchers) που θα διατε-
θούν για την απόκτηση 
νέων ψηφιακών προϊό-
ντων και υπηρεσιών. 

Το ποσοστό επιδότησης 
ανέρχεται στο 90% του 
πραγματικού κόστους 
των προμηθευόμενων 
ψηφιακών προϊόντων 
και υπηρεσιών βάσει 
του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας  επ ιδότησης  επ ιχε ίρησης  βάσει  του  αρ ιθμού εργαζομένων (ΕΜΕ)  

 

 

• Αιτήσεις  Χρηματοδό-

τησης των δικαιούχων 

μπορούν να υποβάλλονται 

από την Τετάρτη 22 Ιουνί-

ου 2022, έως και την     

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 

2022. 

 

• Πραγματοποίηση 

αγορών ψηφιακών προϊό-

ντων και υπηρεσιών με 

χρήση των vouchers για 

τους δικαιούχους της κατη-

γορίας ένα (1), μπορεί να 

γίνεται έως τη Τετάρτη 30 

Νοεμβρίου 2022. 

 

• Πραγματοποίηση 

αγορών ψηφιακών προϊό-

ντων και υπηρεσιών με 

χρήση των vouchers για 

τους δικαιούχους των κατη-

γοριών δύο (2), τρία (3) και 

τέσσερα (4), μπορεί να 

γίνεται έως τη Παρασκευή 

31 Μαρτίου 2023. 

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Πρόγραμμα: 

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» 

Μπορεί να ενταχθεί η επιχείρηση 
σας στο πρόγραμμα “Ψηφιακά 

Εργαλεία ΜΜΕ”; 

Ιούνιος 2022 
 

Κατηγορία ΕΜΕ Κουπόνι 

1 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ 1.000 € 

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ 2.000 € 

2 

10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 ΕΜΕ 4.000 € 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ 6.000 € 

3 

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ 10.000 € 

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 12.000 € 

4 

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ 15.000 € 

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ 20.000 € 

Το πρόγραμμα αφορά ένα ευρύ 

φάσμα πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. Μερικές 

από τις προϋποθέσεις ένταξης στο 

πρόγραμμα: 

• Δραστηριοποιούνται στην Ελληνι-

κή Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 

• Είναι ενεργείς κατά την ημερομη-

νία υποβολής της αίτησης συμμε-
τοχής.  

• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 
01.01.2022.  

• Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη 

δραστηριότητα/ΚΑΔ. 

https://digitalsme.gov.gr/
https://digitalsme.gov.gr/

