Σάββατο 6 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την
Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH».
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, στις 23:00, η ηλεκτρονική
υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση κρατικών ενισχύσεων «ICT4GROWTH», με
μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριος της δράσης είναι
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και
ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι η εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».
Η δράση «ICT4GROWTH» στοχεύει στην ενίσχυση ελληνικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την
υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 259 επενδυτικά σχέδια
συνολικού προϋπολογισμού 284,95 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.
Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ. Η
συνολικώς ζητηθείσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά
σχέδια που υποβλήθηκαν, ανέρχεται σε 136,49 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη
διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη δράση (120 εκατ. ευρώ).
Αναλυτικότερα ανά περιφέρεια:

Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου

Αριθμός
Προτάσεων

Προϋπολογισμός
Επενδυτικών Σχεδίων

Δημόσια Επιχορήγηση

17

35.738.133,89 €

21.086.947,24 €

133
1
32
1
10

130.499.090,05 €
600.000,00 €
52.337.207,54 €
632.666,00 €
9.593.859,58 €

52.382.776,78 €
288.185,00 €
29.596.563,70 €
384.963,00 €
5.089.910,79 €

Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Άθροισμα

3
3
31
10
3
12
3
259

4.676.114,12 €
1.660.523,36 €
28.679.033,23 €
5.410.934,70 €
1.641.018,00 €
10.431.920,17 €
3.050.239,44 €
284.950.740,08 €

2.063.575,73 €
825.921,56 €
14.006.265,05 €
2.788.181,17 €
806.457,17 €
5.679.879,58 €
1.492.384,42 €
136.492.011,19 €

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν με ηλεκτρονικό τρόπο τα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν
την υποχρέωση αποστολής των σχετικών έντυπων δικαιολογητικών εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία
(ηλεκτρονικής) υποβολής της δράσης, δηλαδή, μέχρι και την Τρίτη 16 Απριλίου στις
17.00. Θα ακολουθήσει επαλήθευση και έλεγχος των δικαιολογητικών υποβολής και
στη συνέχεια αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, βάσει όσων προβλέπονται στον
Οδηγό και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού. Μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των επιχειρηματικών σχεδίων θα συνταχθεί πίνακας προτάσεων
με τελικούς προτεινόμενους
προϋπολογισμούς και τελικές βαθμολογίες,
ταξινομημένος με φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά ΕΠ/ΠΕΠ. Θα προταθούν προς
ένταξη στη Δράση το σύνολο των προτάσεων, για τις οποίες επαρκεί ο διατιθέμενος
προϋπολογισμός, με βάση τη σειρά κατάταξης.
Η δράση «ICT4GROWTH» υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
χρηματοδοτείται με πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής
και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013).

