digi-mobile
Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση
καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών
επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc)

Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη
1. Ειςαγωγό
Το 2010 χαρακτθρίςτθκε ςε παγκόςμιο επίπεδο από μια άνευ προθγουμζνου ανάπτυξθ τθσ
χριςθσ «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν (smartphones). Για πρϊτθ φορά, οι
πωλιςεισ

smartphones

ξεπζραςαν

τισ

πωλιςεισ

προςωπικϊν

υπολογιςτϊν,

προλαβαίνοντασ τισ ςχετικζσ προβλζψεισ κατά 3 περίπου ζτθ. Στθ διεκνι αγορά, οι
«ζξυπνεσ» ςυςκευζσ εκτιμάται ότι κα ανζλκουν από 225 εκατομμφρια το 2008 ςε
περιςςότερα από 1.8 διςεκατομμφρια το 2013, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ που
ξεπερνά το 50%.
Παράλλθλα με τθν επζκταςθ τθσ χριςθσ τουσ, οι νζεσ ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν
προςφζρουν εξαιρετικά μεγάλεσ και νζεσ δυνατότθτεσ, όπωσ χαρακτθριςτικά:


τθν πρόςβαςθ ςτο Internet και ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ πρακτικά από οπουδιποτε,



τθ διάκεςθ ςθμαντικά εμπλουτιςμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που λαμβάνουν
υπόψθ το γεωγραφικό ςτίγμα (geo-location services, localised services),



τθ δυνατότθτα αμφίδρομθσ ανταλλαγισ δεδομζνων όχι μόνο μζςω κειμζνου, αλλά
και φωτογραφιϊν, βίντεο και ιχου,



τθ δυνατότθτα για διαρκι ςφνδεςθ των χρθςτϊν ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ (“always-on” user engagement),



τθν ςχεδόν αυςτθρά προςωπικι χριςθ τθσ ςυςκευισ (ςε αντίκεςθ με τουσ κοινοφσ
υπολογιςτζσ) γεγονόσ που επιτρζπει ακόμθ περιςςότερο προςωποποιθμζνεσ
υπθρεςίεσ, βαςιςμζνεσ ςτισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν,



δυνατότθτεσ για αςφαλείσ online ςυναλλαγζσ,



τθ χριςθ πρόςκετων περιφερειακϊν μικροφ μεγζκουσ, που επεκτείνουν
περαιτζρω τθν αξιοποίθςθ των ςυςκευϊν, κακιςτϊντασ τα μικρά κινθτά
ςυςτιματα Point-of-Sales κλπ.
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Λόγω των παραπάνω, οι «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν ζδωςαν ςθμαντικι
ϊκθςθ και ςτο «θλεκτρονικό εμπόριο μζςω κινθτϊν» (mobile commerce) που εξελίςςεται
με αντίςτοιχα υψθλοφσ ρυκμοφσ. Το 2009, οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω παρόμοιων
ςυςκευϊν ξεπζραςαν τα 37 διςεκατομμφρια δολάρια, προερχόμενεσ από 351 εκατ. χριςτεσ
παγκοςμίωσ. Ζωσ το 2014, εκτιμάται ότι ο ςχετικόσ όγκοσ ςυναλλαγϊν μζςω smartphones
κα ξεπεράςει τα 1,1 τριςεκατομμφρια δολάρια, προερχόμενοσ από μια εξαιρετικά
διευρυμζνθ βάςθ χρθςτϊν που κα φκάνει το 1 διςεκατομμφριο χριςτεσ.
Τα παραπάνω μεγζκθ, καταδεικνφουν τθν πολφ μεγάλθ δυναμικι που ζχουν αποκτιςει οι
«ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινθτϊν επικοινωνιϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο, και οι οποίεσ αποτελοφν
πλζον τισ πιο δυναμικζσ πλατφόρμεσ επιχειρθματικισ επζκταςθσ και δραςτθριοποίθςθσ. Η
Gartner εκτιμά ότι λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ζτοσ 2011, θ παγκόςμια αγορά
εφαρμογϊν, διαφθμίςεων κλπ. ςε ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ, κα αγγίξει τα 15
διςεκατομμφρια δολάρια. Η Mason Analysis εκτιμά περαιτζρω, ότι ζωσ το 2015 το 95% του
ςυνολικοφ όγκου «κυκλοφορίασ» ςτα δίκτυα κινθτϊν επικοινωνιϊν, κα αντιπροςωπεφουν
τα ψθφιακά δεδομζνα.

Η κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα

Στθν Ελλάδα, θ χριςθ των ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ κάκε τφπου, παρουςιάηει υψθλά
ποςοςτά διείςδυςθσ ςτον πλθκυςμό. Το ποςοςτό πλθκυςμιακισ κάλυψθσ από δίκτυα
κινθτϊν επικοινωνιϊν αγγίηει το 100% ενϊ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κάνει χριςθ
κινθτϊν φκάνει το 82%. Οι ενεργζσ ςυνδζςεισ κινθτισ επικοινωνίασ φκάνουν ςε 125% επί
του πλθκυςμοφ, ζναντι 122% ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι ςτθν
Ελλάδα το 50% των εξερχόμενων λεπτϊν ομιλίασ γίνεται πλζον από κινθτζσ ςυςκευζσ.
Παρ’ όλθ αυτι τθ δυναμικι, υπάρχει πολφ ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ των
«ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ για τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ςε
καινοτόμεσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ, τόςο από τουσ πολίτεσ όςο και από τισ ελλθνικζσ
επιχειριςεισ. Σφμφωνα με τθν ΕΕΤΤ, κατά το 4ο τρίμθνο του 2010 ο αρικμόσ των ενεργϊν
ςυνδρομθτϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν τρίτθσ γενιάσ (3G) δεν μεταβλικθκε, παραμζνοντασ
ςτα επίπεδα των 2.786.000. Εντοφτοισ, παρά τθ διακεςιμότθτα ςφνδεςθσ 3G, θ αξιοποίθςθ
και ιδιαιτζρωσ θ χριςθ καινοτόμων εφαρμογϊν παραμζνει χαμθλι. Σφμφωνα με ζρευνα
τθσ Merill Lynch, θ χαμθλι αξιοποίθςθ των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ για
τθν πρόςβαςθ ςε καινοτόμεσ εφαρμογζσ και ςτο Διαδίκτυο αντανακλάται και ςτο χαμθλό
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ποςοςτό των εςόδων των ελλθνικϊν παρόχων, που αφοροφν δεδομζνα. Πιο ςυγκεκριμζνα
ςτθν Ευρϊπθ, ςτισ αρχζσ του 2010 τα ζςοδα των παρόχων από δεδομζνα ανιλκαν ςε 26%
των ςυνολικϊν εςόδων, ζναντι 16% το 2006. Στθν Ελλάδα το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι πολφ
χαμθλότερο και κυμαίνεται μεταξφ 10%-13,5%. Χωρίσ ςτθ ςυμπερίλθψθ των SMS, θ ICAP
και το ΟΠΑ ςε πρόςφατθ ζρευνά τουσ τοποκετοφν το μερίδιο από δεδομζνα ςε 7,1% των
εςόδων των παρόχων, κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2010.

Υψηλό προςτιθϋμενη αξύα των καινοτόμων εφαρμογών ςε κινητϊ

Παρά τθ ςθμαντικι διείςδυςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, θ ψθφιακι υςτζρθςθ ςτθν
αξιοποίθςθ του Διαδικτφου και καινοτόμων ψθφιακϊν εφαρμογϊν

μζςω ζξυπνων

ςυςκευϊν είναι ζκδθλθ. Η εγχϊρια ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςε
ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ βρίςκεται ςε χαμθλά
επίπεδα. Ο όγκοσ θλεκτρονικοφ εμπορίου που προζρχεται από ζξυπνεσ ςυςκευζσ δεν ζχει
μετρθκεί ωσ αξιόλογοσ ςε καμία διακζςιμθ επίςθμθ ζρευνα, ενϊ απουςιάηουν εφαρμογζσ
διεκνοφσ βελθνεκοφσ που να ζχουν προςελκφςει αξιόλογο αρικμθτικά κοινό-χριςτεσ.
Σθμαντικόσ αναςχετικόσ παράγοντασ είναι μεταξφ άλλων και θ ζλλειψθ επαρκοφσ πλαιςίου
για τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, που κα μποροφςε να αξιοποιθκεί από
εφαρμογζσ παρόμοιων ςυςκευϊν.
Η αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν επί κινθτϊν, κα μποροφςε να προςφζρει ςτισ
ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν πρόςβαςθ ςε νζα κοινά ςτόχουσ, ακόμθ και εκτόσ ςυνόρων.
Επιπρόςκετα, ο αυξανόμενοσ χρόνοσ χριςθσ κινθτϊν ςυςκευϊν, ζναντι άλλων
παραδοςιακϊν μζςων όπωσ θ τθλεόραςθ, αυξάνει και τισ δυνατότθτεσ των ζξυπνων
ςυςκευϊν ωσ μζςου προβολισ και ενεργοποίθςθσ των χρθςτϊν.
Ο ΙΟΒΕ ςε πρόςφατθ μελζτθ του ςτα τζλθ του 2010, εκτίμθςε ότι θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ
των ζξυπνων ςυςκευϊν και των εφαρμογϊν τουσ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, κα
προκαλζςει εξοικονόμθςθ πόρων 3 διςεκατομμυρίων ευρϊ ςτθ ελλθνικι οικονομία το ζτοσ
2020. Σωρευτικά δε, αν οι επιχειριςεισ αξιοποιιςουν τισ ζξυπνεσ ςυςκευζσ επικοινωνιϊν
με τρόπο αποδοτικό, από ςιμερα μζχρι το 2020 θ ελλθνικι οικονομία κα ωφελθκεί
ςυνολικά από μείωςθ κόςτουσ €23,7 δισ ευρϊ. Οι δε Ζλλθνεσ πολίτεσ κα μποροφν να
εξοικονομοφν το 2020, 234 ϊρεσ κατ’ ζτοσ ο κακζνασ αν υιοκετιςουν κάποιεσ από τισ
ςυνθκζςτερεσ εφαρμογζσ και τισ αξιοποιιςουν παραγωγικά.
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2. Σκοπόσ τησ Δρϊςησ
Υπό τισ παραπάνω ςυνκικεσ, θ δράςθ «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την ανάπτυξη και
αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογών ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητών επικοινωνιών και
υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ (tablet-pc)» (ςυνοπτικά digi-mobile) ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των
μικρϊν και μεςαίων ελλθνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ
τουριςμοφ,

πολιτιςμοφ,

εςτίαςθσ,

χονδρικοφ

εμπορίου,

υγείασ,

ψυχαγωγίασ,

περιβάλλοντοσ, μεταφορϊν και μεταφορικϊν δραςτθριοτιτων (logistics), υπθρεςιϊν
γενικότερα, κακϊσ και πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, προκειμζνου να αξιοποιιςουν
τθ διεκνι δυναμικι και να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε νζα κοινά-ςτόχουσ, παρζχοντασ νζεσ
ψθφιακζσ δυνατότθτεσ και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, μζςω smartphones.
Η δράςθ digi-mobile αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ καινοτόμων εφαρμογϊν
επί ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και tablet-pc, για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ από τουσ
παραπάνω τομείσ και κλάδουσ, που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν
εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ De Minimis.
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι να εξαςφαλίςει ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ ενιςχυόμενεσ
επιχειριςεισ:
•

Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, με
αξιοποίθςθ εφαρμογϊν επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν,
που διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα (mobility) των εργαηόμενων και
επιτρζπουν τθν άμεςθ πρόςβαςθ και αξιοποίθςθ εταιρικϊν δεδομζνων
από οπουδιποτε.



Συνκικεσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ υφιςτάμενων πελατϊν και νζων
κοινϊν, με αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν
επικοινωνιϊν και των tablet-pc για τθν παροχι προςωποποιθμζνθσςτοχευμζνθσ πλθροφόρθςθσ.



Ευκαιρίεσ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των πωλιςεων και των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αξιοποιϊντασ ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ.

Επιπλζον τθσ ςθμαντικισ προςτικζμενθσ αξίασ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, θ δράςθ
εκτιμάται ότι κα ενεργοποιιςει ςε ςθμαντικό βακμό και το εγχϊριο επιςτθμονικό
δυναμικό, ςε ζναν τομζα υψθλισ ανάπτυξθσ και προςτικζμενθσ αξίασ, ςτθν αιχμι τθσ
ψθφιακισ οικονομίασ.
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3. Καθεςτώσ ενύςχυςησ τησ δρϊςησ
Η δράςθ «digi-mobile» εντάςςεται ςε μία ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα
Προτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ τθσ Παραγωγικότθτασ με Αξιοποίθςθ των ΤΠΕ και ειδικότερα
ςτον Ειδικό Στόχο 1.1: Προϊκθςθ χριςθσ ΤΠΕ ςε επιχειριςεισ του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ
Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Η δράςθ
ενιςχφει ελλθνικζσ επιχειριςεισ, αξιοποιϊντασ πόρουσ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Εκνικοί Πόροι) και υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ
Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87
και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ.
Ωσ εκ τοφτου, επιλζξιμοι για ενίςχυςθ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ είναι
μεςαίεσ, μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ με τουσ περιοριςμοφσ τθσ Παραγράφου 6 πιο
κάτω.

4. Καινοτόμεσ εφαρμογϋσ που ενιςχύονται
Οι

δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν, κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν

ανάπτυξθ, τθν απόκτθςθ και τθν αξιοποίθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
μζςω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ι και web mobile portals), που κα
είναι είτε τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι) είτε τφπου B2B (Επιχείρθςθ προσ
Επιχείρθςθ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αξιοποιοφν τεχνολογίεσ αιχμισ και
καινοτόμεσ εφαρμογζσ επί «ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτϊνταμπλετϊν (tablet-pc) και να διατίκενται μζςω ςυνδρομθτικοφ μοντζλου «Λογιςμικοφ με τθ
μορφι Υπθρεςίασ» (Software-as-a-Service).
Οι εφαρμογζσ που ενιςχφονται κα πρζπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργοφν ςτθ
ςυςκευι κινθτισ επικοινωνίασ (να είναι “downloadable”), και να μποροφν να λειτουργοφν
είτε offline, είτε αξιοποιϊντασ web δεδομζνα. Εναλλακτικά, επιτρζπεται θ ανάπτυξθ mobile
portals εφ’όςον όμωσ:
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α. παρζχουν ολοκλθρωμζνο περιβάλλον εργαςίασ που υποχρεωτικά αναγνωρίηει
τον τφπο/ λειτουργικό ςφςτθμα τθσ ςυςκευισ κινθτισ επικοινωνίασ και
προςαρμόηεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ,
β. παρζχουν πλιρθ λειτουργικότθτα, αντίςτοιχθ με τα υφιςτάμενα web portals
τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ, και
γ. επιτρζπουν διάδραςθ με το χριςθ των ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν και
δεν περιορίηονται ςε μονόδρομθ προϊκθςθ πλθροφοριϊν.
Ενδεικτικά, οι υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ δφναται να αφοροφν ςε διαφορετικά
κεματικά αντικείμενα και τομείσ όπωσ Υγεία, Επιχειρθματικότθτα, Περιβάλλον, Πολιτιςμόσ,
Ψυχαγωγία, Τουριςμόσ, Πολιτιςμόσ, Μεταφορζσ, Εςτίαςθ. Ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ
υπθρεςιϊν για διείςδυςθ ςε εξειδικευμζνεσ αγορζσ.
Ενδεικτικά παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν (ο κατάλογοσ των είναι
ενδεικτικόσ και θα οριςτικοποιηθεί μετά το πζρασ τησ δημόςιασ διαβοφλευςησ):


εφαρμογζσ που επιτρζπουν ςε μετακινοφμενα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ (mobile
workers) τθ διαρκι πρόςβαςθ ςε επιχειρθςιακά δεδομζνα (ζλεγχοσ αποκικθσ,
πρόςβαςθ ςε ενδοεταιρικά ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατϊν, πωλιςεων, ERP
κλπ.)



καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ τουσ
πελάτεσ, μζςω ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν



καινοτόμεσ εφαρμογζσ που προωκοφν ι παρζχουν υπθρεςίεσ και προϊόντα,
αξιοποιϊντασ το γεωγραφικό ςτίγμα του χριςτθ (location based services) και
υπθρεςίεσ destination management



εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ για τθν online επιςκόπθςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, τθν παροχι προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, τθ διαχείριςθ
ραντεβοφ από τθν πλευρά των πελατϊν, τθν προςωποποιθμζνθ ενθμζρωςθ
αναφορικά με τθν πρόοδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν πρόςβαςθ ςε
φάκελο του πελάτθ, τθ διαχείριςθ του πελατολογίου κλπ.



υπθρεςίεσ εικονικισ ξενάγθςθσ με αξιοποίθςθ ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν



υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν



υπθρεςίεσ επιλογισ και θλεκτρονικϊν κρατιςεων και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν
για επιχειριςεισ ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, κζατρα, κινθματογράφουσ,
επιχειριςεισ παραγωγισ κεαμάτων και ψυχαγωγίασ κλπ.
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εφαρμογζσ για ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ που αφοροφν ςε ςθμεία
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (guides), παραγγελιολθψία room-service,
κρατιςεισ, ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ, προςφορζσ (κουπόνια, διαγωνιςμοί, κλπ)
και εκδθλϊςεισ.



εφαρμογζσ για διάκεςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και οργάνωςθσ ταξιδίων μζςω
smartphones και τθν πλθρωμι και κράτθςθ κζςεων



εφαρμογζσ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων, τθν
κλιςθ ι κράτθςθ κζςεων ςε ταξί, λεωφορεία κλπ.



εφαρμογζσ και οποιουδιποτε είδουσ ςυςτιματα παραγγελιολθψίασ μζςω
κινθτοφ για πελάτεσ ταχυφαγείων, delivery κλπ. κακϊσ και εφαρμογζσ
εςτιατορίων εςτιαςμζνεσ ςτουσ πελάτεσ, με ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά με
διακζςιμα μενοφ, προςφορζσ, κρατιςεισ, ςυςτιματα επιβράβευςθσ πελατϊν
μζςω mobile coupons. Να ςθμειωκεί πωσ οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν
ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αφοροφν ςτουσ πελάτεσ που βρίςκονται
αποκλειςτικά εκτόσ των καταςτθμάτων και δεν αφοροφν ςε θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ παραγγελιολθψίασ που χρθςιμοποιοφνται εντόσ του καταςτιματοσ
εςτίαςθσ.



εφαρμογζσ για εταιρείεσ που προςφζρουν οποιαςδιποτε μορφισ service (πχ
ςυνεργεία αυτοκινιτων, εταιρείεσ service ςυςκευϊν, κλπ) για τθν online
προςωποποιθμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν προςφορζσ, κλπ

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα επιλεγοφν, κα πρζπει απαραιτιτωσ να υλοποιθκοφν ςε δφο
τουλάχιςτον εναλλακτικζσ πλατφόρμεσ εφαρμογϊν ζξυπνων ςυςκευϊν (ενδεικτικά
τουλάχιςτον δφο μεταξφ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS,
Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and
MeeGo) και να είναι δυνατόν να εγκαταςτακοφν ςτθ ςυςκευι (να είναι “downloadable”).
Οι ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ κα μποροφν να επιλζγουν μεταξφ δφο εναλλακτικϊν
Ενεργειϊν Ε(1) και Ε(2), που κα περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα υλοποίθςθσ
εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν.

5. Επιλϋξιμεσ Δαπϊνεσ
Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (Κ.Δ.) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ
δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ:
•

Κ.Δ. (1): «Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ και Λογιςμικοφ με τθ μορφι
υπθρεςίασ (Software as a Service)» - 70% ζωσ 90%

•

Κ.Δ. (2): «Υπθρεςίεσ» - 10% ζωσ 30%
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6. Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ
Προτάςεισ μποροφν να υποβάλλουν μεμονωμζνεσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (όχι ενϊςεισ ι
κοινοπραξίεσ αυτϊν), ιδιωτικοφ δικαίου, που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτθν Ελλθνικι
επικράτεια, θ οποίεσ ζχουν ολοκλθρϊςει μια τουλάχιςτον διαχειριςτικι χριςθ, μζχρι τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςισ τθσ για υπαγωγι ςτθ Δράςθ. Οι επιχειριςεισ κα
πρζπει να απαςχολοφν κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ κατ’ ελάχιςτον
ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) και κατά μζγιςτο είκοςι (20)
εργαηόμενουσ (20 Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ
δικαίου, επιπλζον του/των επιχειρθματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

7. Διαδικαςύα επιλογόσ επενδυτικών ςχεδύων

Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, κα αξιολογθκοφν με αυτόματο
τρόπο, με διαδικαςία first-in first-served που κα εξειδικευκεί περαιτζρω.

8. Χρόνοσ υλοπούηςησ
Οι προτάςεισ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν το αργότερο εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν
ζνταξθ ςτθ δράςθ.

9. Συνολικϊ Οικονομικϊ Στοιχεύα τησ Δρϊςησ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ
δράςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ανζρχεται ςτα
€15.000.000. Το μεγαλφτερο ποςοςτό του προχπολογιςμοφ κα κατανεμθκεί ςτισ οκτϊ
Περιφζρειεσ του ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ιτοι τθν Ανατολικι Μακεδονία-Θράκθ, τθν
Ήπειρο, τθ Θεςςαλία, τα Ιόνια Νθςιά, τθ Δυτικι Ελλάδα, τθν Πελοπόννθςο, το Βόρειο
Αιγαίο και τθν Κριτθ.
Το μζγιςτο φψοσ των προτάςεων (δθμόςια δαπάνθ και ιδιωτικι ςυμμετοχι) κα αντιςτοιχεί
ςε ζνα από δφο εναλλακτικά φψθ προχπολογιςμοφ, ιτοι €2.500 Ευρϊ και €5.000 Ευρϊ, ωσ
εξισ:
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α) προτάςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ €2.500 αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ ι
διαμόρφωςθ web mobile portal, με περιβάλλον εργαςίασ προςαρμοςμζνο ςτισ
ςυςκευζσ, πλιρθ λειτουργικότθτα και υποχρεωτικϊσ δυνατότθτα διάδραςθσ με
το χριςτθ, για τθν παροχι προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν
β) προτάςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ €5.000 αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν που «κατεβαίνουν» ςτθ ςυςκευι κινθτισ επικοινωνίασ (native
mobile apps/ web mobile apps)
Το ςυνολικό ποςοςτό ενίςχυςθσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου δεν κα ξεπερνά το 70% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα
ξεπερνά τισ €3.500 ευρϊ.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, κα καταρτιςκεί και κα αξιοποιθκεί κατάλογοσ (short-list)
προμθκευτϊν, βάςει κριτθρίων δραςτθριοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν
και υπθρεςιϊν επί ςυςκευϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν. Ο κατάλογοσ κα εμπλουτίηεται
διαρκϊσ.
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