Ξεκινούν οι δράσεις «digi-content» και «digi-retail» συνολικού
προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
22/11/2010
Η δράση «digi-content» αφορά στην ενίσχυση της δηµιουργίας δυναµικού και
πλούσιου ευρυζωνικού περιεχοµένου, το οποίο αξιοποιείται αµπορικά. Απαυθύνεται
σε κλάδους µε εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστηµονικών και
Πανεπιστηµιακών συγγραµάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις Τύπου) καθώς και σε
παρόχους ενηµερωτικού περιεχοµένου, σε εταιρίες διαχείρισης εντύπου κλπ. Σκοπός
της είναι να εµπλουτίσει το ελληνικό περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο, ενισχύοντας
παράλληλα την ψηφιακή του διάθεση µέσα από πολλαπλά τεχνολογικά κανάλια
(ψηφιακοί αναγνώστες βιβλίων, tablet PC, συσκευές κινητής επικοινωνίας). Η δράση
διαθέτει συνολικά πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €20 εκατ. ευρώ για να
ενισχύσει κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις σε ευρυζωνικό περιεχόµενο, συνολικού
προϋπολογισµού €40 εκατ. ευρώ.
Η δράση «digi-retail» αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού
εµπορίου µε στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη µείωση
του κόστους λειτουργίας τους, µε αυτοµατοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης
αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και
την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της
τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά
παραδείγµατα αποτελούν η θιοθέτηση ολοκληρωµένων διαδικασιών ψηφιακής
λιανικής η ηλεκτρονική τιµολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η
διαφήµιση µέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού
κόσµου µέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α. Στο πλαίσιο της δράσης «digiretail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ,
προκειµένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ.
ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής.
Ξεφεύγοντας από την πεπατηµένη, και οι δύο δράσςεις χαρακτηρίζονται από µια
σειρά καινοτοµιών, που διευκολύνουν τη συµµετοχή όλων των επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικά, απευθύνονται για πρώτη φορά σε όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων, από
τις πολύ µικρές (µε µηδέν εργαζόµενους) µέχρι πολύ µεγάλες, ανεξαρτήτων
προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπουν σηµαντικές επενδύσεις
µε σηµαντικά αυξηµένους προϋπολογισµούς ώστε να καλύψουν τις πραγµατικες
ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπουν αυξηµένα ποσοστά επιχορήγησης των
επενδύσεων, που φθάνουν έως και το 60% για τις µικρότερες επιχειρήσεις.
Οι δύο δράσεις υλοποιούνται από την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, του
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των
επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσµάτων. Η διαδικασία
αξιολόγησης είναι αυτόµατη και συγκριτική, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά.
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα
διαρκέσει από την 6η ∆εκεµβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011, ενώ στη

δράση «digi-retail», από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου
2011.
Οι αναλυτικές πληροφορίες, το ενηµερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί των δράσεων
βρίσκονται διαθέσιµοι στις ιστοσελίδες:
- Digi-content - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον
τοµέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου
- Digi-retail - Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση
ψηφιακών επενδύσεων
- www.digitalaid.gr Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
- www.infosoc.gr Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού
www.mindev.gov.gr Υπουργείο
Ανταγωνιστικότητας

Περιφερειακής

Ανάπτυξης
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται και τηλεφωνικά τελώς στο 800
5000115.
Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και
συγχρηµατοδοτούνται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

