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Η εταιρία μας αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την υποβολή της αίτησης και την υλοποίηση
της δράσης.
 
 
Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων
προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω
τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία
απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.
 
 
Προϋπολογισμός πράξεων: Η επιδότηση κυμαίνεται από 500 € - 2.000 € ανά ΑΦΜ ανάλογα
με τα έσοδα του 2019
 
                 Έσοδα 2019 < 20,000€     --> Επιχορήγηση: 2,000€
20,000€ < Έσοδα 2019 < 40,000€     --> Επιχορήγηση: 1,500€
40,000€ < Έσοδα 2019 < 60,000€     --> Επιχορήγηση: 1,000€
                 Έσοδα 2019 > 60,000€     --> Επιχορήγηση:    500€
 
Ωφελούμενοι: Φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως και την 31/12/2020.
 
Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 
69.10, 69.10.1, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.15.01
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Επιλέξιμες δαπάνες: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία,
συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής
 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε
διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια
επιχορήγησης.
 
Μη επιλέξιμες δαπάνες: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers,
πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/
Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

email: info@lime-technology.gr
Τηλ.: +30 26510 32295
Διεύθυνση: Πάροδος Αρχιεπ. Μακαρίου και Εμπεδοκλή 1, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
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