ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ννέκβξηνο 2010

DIGI RETAIL «Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ Ληαλεκπνξίνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ςεθηαθψλ επελδχζεσλ»
Δλδηάκεζνο Φνξέα: Φεθηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ.
ΚΟΠΟ:
Σηόρνο ηεο δξάζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνύλ λα κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο, λα αληηκεηωπίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαζώο θαη ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ηωλ
θαηαλαιωηηθώλ ζπλεζεηώλ εμαηηίαο απηήο.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ:
Τν πνζνζηό Δεκόζηαο Χξεκαηνδόηεζεο θαη ηα όξηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη δηακνξθώλνληαη ωο εμήο:
Επηρείξεζε κε
0
εξγαδνκέλνπο
(0 ΕΜΕ)

Πoιύ κηθξή

Μηθξή

Μεζαία

Μεγάιε

ΟΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

5.000 –
20.000€

10.000 –
80.000€

10.000 –
150.000€

10.000 –
300.000€

10.000 –
500.000€

ΠΟΟΣΟ
ΔΠΙΓΟΣΗΗ

60%

60%

60%

50%

40%

Χαξαθηεξηζκόο κεγέζνπο επηρεηξήζεωλ

εκ.: ε θάζε πεξίπησζε ν επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε επελδπηηθήο πξφηαζεο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ηεο
επηρείξεζεο (ή ιηγφηεξσλ, αλ δελ έρνπλ θιεηζηεί ηξεηο.)
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Γηθαηνχρνη ηωλ εληζρύζεωλ είλαη πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνκείο ηνπ Ληαλεκπνξίνπ θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη παξαθάηω πξνϋπνζέζεηο:
Έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κηα πιήξε δσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
Ο θιάδνο (θαηά ΚΑΔ 2008) ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ηα κεγαιύηεξα έζνδα ηεο
επηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ θαλόλα De Minimis θαη ε επηρείξεζε αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνπ
Ληαλεκπνξίνπ (Κσδ. 47 & νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ*)
*Δμαηξνχληαη νη θσδηθνί 47.8 & 47.99 θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο.
H επηρείξεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη θαηά ηηο δχν πξνεγνύκελεο ρξήζεηο δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο από
Πξνγξάκκαηα θαη Δξάζεηο Κξαηηθώλ Εληζρύζεωλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλόλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί
κε ηελ αηηνύζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000€.
Η Επηρείξεζε δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθή ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008 .
H επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λφκηκα.
εκ.: Δπηιέμηκεο είλαη θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία B’ ή Γ’ θαηεγνξίαο θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο franchise.
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ –EΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ & ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη Καηεγνξίεο Ελεξγεηώλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθόινπζεο:
Δ(1): Αλαδηνξγάλσζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κε
αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ

Δ(2): Δμσζηξέθεηα – πξνψζεζε – δηεχξπλζε θχθινπ
εξγαζηψλ κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσληψλ

1.Απηνκαηνπνίεζε ηεο ιηαληθήο πψιεζεο - Οινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε ιηαληθήο (θσδηθνπνίεζε πξντφλησλ, δηαρείξηζε
θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, απνζεκάησλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ,
πσιήζεσλ, δηαρείξηζε πσιεηψλ, πξνζσπηθνχ θαη θαλαιηψλ/
ζεκείσλ πψιεζεο θι ).

1.Έμππλεο
θάξηεο
ή ζπζηήκαηα
επηβξάβεπζεο
πειαηψλ
γηα
πξνζσπνπνηεκέλε πξνψζεζε (loyalty schemes θαη smart loyalty cards).

2. Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν πνπ
δηαζπλδέεηαη κε ηελ απνζήθε. Η έθδνζε απνδείμεσλ γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κε ρξ ζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ (ΔΑΦΓ) ή
θνξνινγηθψλ εθηππσηψλ (ΑΓΗΜΔ).
3.Ηιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (e-invoicing) ή/ θαη ειεθηξνληθή
έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κ Ηιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (einvoicing) ή/ θαη ειεθηξνληθή έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε
ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2001/115/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ Διιεληθφ ΚΒ.ε
ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2001/115/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ Διιεληθφ ΚΒ.

2.Γηαδξαζηηθή πξνψζεζε πνπ αμηνπνηεί λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη
πιαηθφξκεο. Δλδεηθηηθά:
δηαδξαζηηθέο βηηξίλεο
νζφλεο αθήο γηα πξνψζεζε πξντφλησλ
κέζνδνη πξνψζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα
ειεθηξνληθνί θαηάινγνη
εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξντφλησλ

3.Ηιεθηξνληθά θνππφληα ή θνππφληα
επηθνηλσλίαο (e-coupons, m-coupons)

κέζσ

ζπ

θεπψλ

θηλ

ηήο

4.Απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξντφλησλ γηα
ρξήζε ζε ελνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο αγνξέο (onlineaggregators,
online auctions), νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη
επεμεξγάδνληαη
δεδνκέλα
απφ
πνιινχο
αλεμάξηεηνπο
πξνκεζεπηέο.

4.Αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα:

5.Απηνκαηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε απνζήθεο.

5.Πξνψζεζε ζπλδπαζκέλε κε γεσγξαθηθή πιεξνθφξεζε (geo-location
services)

6.Σερλνινγίεο RFIDγηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη
δηαρείξηζε πξντφλησλ ζηελ απνζήθε θαη ην θαηάζηεκα.

6.Φεθηαθή ήκαλζε γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ (Digital signage).

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο
αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο

7.Πξνψζεζε ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά:
Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο
7. Οnline B2B δηαζχλδεζε κε πξνκεζεπηέο κε δπλαηφηεηεο
αλαδήηεζεο απνζεκάησλ, πιεξνθφξεζεο γηα ηηκέο, ρξφλνπο
παξάδνζεο θιπ. κε ζθνπφ ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ ηειηθψλ
πειαηψλ.

βειηηζηνπνίεζε παξνπζίαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο – SEO
εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο
αμηνπνίεζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηε δηεχξπλζε
ηνπ πειαηνινγίνπ

8.Δκπινπηηζκφο ειεθηξνληθνχ
θαηαλαισηή. Δλδεηθηηθά:
8. Απηνκαηνπνηεκέλε online αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε
δηαθίλεζε
θαη
δηαζεζηκφηεηα
πξντφλησλ
κεηαμχ
ππνθαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηε δηαζχλδεζε ζεκείνπ ιηαληθήο κε ην
θεληξηθφ θαηάζηεκα.

θαηαζηήκαηνο

θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο
πειαηψλ (reviews)
δεκηνπξγία θαηαιφγσλ
πειάηεο (wishlists)

κε

ζρνιίσλ

επηζπκεηψλ

ζπκκεηνρή
θαη

ηνπ

πξνηηκήζεσλ

πξντφλησλ

απφ

ηνπο

Μνλαδηθή εγγξαθή (singlesign-on) απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο
9.Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ,
γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (πξντνληηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
ηηκνθαηαιφγνπο, εθπηψζεηο, θιπ.).
10.Ηιεθηξνληθή ζήκαλζε πξντφλησλ θαη ξαθηψλ (electronic shelf
tags) κε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ.
11.Γηάζεζε πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (eshop) ή/ θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ marketplace ηξίησλ,
ππνρξεσηηθψο
κε
αζθαιείο
ειεθηξνληθέο
πιεξσκέο
(epayments), βειηηζηνπνίεζε εκθάληζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο
(Search
Engine
Optimisation),
ππνρξεσηηθή
πινπνίεζε
ηνπιάρηζηνλ ζε 2 γιψζζεο θαη ειεθηξνληθά θνππφληα.
12.πζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο.
13.Φεθηαθή θαηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πειαηψλ.

εκ.: Οη δχν ελέξγεηεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ζε θακία πεξίπησζε θαη δελ πξέπεη θακία απφ ηηο δχν λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ

Κ.Γ.(1): «Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ» - έσο 60% .
Κ.Γ.(2): «Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνχ θαη Τπεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ κε ηε κνξθή Software as a
Service» - έσο 60% .
Κ.Γ.(3): «Γαπάλεο Τπεξεζηψλ Τινπνίεζεο, πξνπιεξσκέλσλ θαη/ ή ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ
ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ Δ(1) θαη Δ(2) θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
ελεκέξσζεο-πξνβνιήο» - έσο 40% .
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Αλεμαξηήηωο ηεο Καηεγνξίαο Δαπάλεο ηζρύνπλ νη αθόινπζνη γεληθόηεξνη πεξηνξηζκνί:
Σν θφζηνο ηνπ ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκν.
Επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ επίζεκε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σε πεξίπηωζε 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 ηωλ άιιωλ δξάζεωλ.

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η ιήμε ππνβνιήο ηωλ επελδπηηθώλ ζρεδίωλ νξίδεηαη ζηηο 11/03/2011.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηωλ εγθεθξηκέλωλ έξγωλ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Τν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθό πνζό ηωλ 100.000.000,00€ (δεκόζηα δαπάλε).
Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο
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