ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΟΙΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
2ου ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 – 1ου
∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006
ΤΕΥΧΟΣ 97

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μήνυµα του Εκδότη ................................................................................................
www.jobical.com! Στελέχη και ∆ουλειές σε Όλα τα Επαγγέλµατα ...........................
Νεότερα Σχετικά µε την Σηµαντική Ευκαιρία Επενδύσεων σε
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ................................................................................................
Νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών
τουρισµού – Μέτρο 5.3, ∆ράση 2 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” ..........................
Τον Νοέµβριο ξεκινά το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στο τοµέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µέσω των ΠΕΠ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ” ..............................
Τον Νοέµβριο ξεκινά το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στους ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ µέσω των ΠΕΠ - “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ” ................................................................................................
Μείωση του κόστους υφιστάµενων µέχρι 30/06/06 ληξιπρόθεσµων
και µη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε
επιχειρήσεις νοµών Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς ...................................................
Παράταση έλαβε µέχρι 30 Νοεµβρίου η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα 8.2.1 Β' Κύκλος “Κατάρτιση
ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στα
πλαίσια του µέτρου 2.5” ................................................................................................
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη ∆ηµιουργία Σηµείων Ασύρµατης
Ευρυζωνικής Πρόσβασης – Wireless Hotspots Γ' Κύκλος ................................
Τα νέα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων ................................................................
Παράταση έλαβε µέχρι 13 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης
επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος
– ∆ράση 2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” ...........................................................
Παραµένει σε στάδιο προδηµοσίευσης το πρόγραµµα χρηµατοδότησης
επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την εγκατάσταση
Εξειδικευµένων Εφαρµογών Πληροφορικής – Μέτρο 2.6 – Ε.Π. “ΚτΠ”................
Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο - ΕΤΑ: Ένα πρόγραµµα φιλικό προς τις
ΜΜΕ ................................................................................................................................
Συµβόλαιο Στρατηγικής Συνεργασίας – Σχέση Συνεργασίας µε την
“ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.” ................................................................................
Φοροαπαλλαγές ∆απανών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης .........................
Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας URBAN II................................................................................................
Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή Τοµέα µέσω
των ΠΕΠ ................................................................................................................................
Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω του ∆ιακρατικού
Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ ...........................................................................................
Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών ......................................................................................
Παράταση έλαβε µέχρι 30 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης του
επαρχιακού τύπου – ∆ράση 2.7.4 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”........................
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων Προηγµένων
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών ................................................................................................
Παράταση έλαβαν µέχρι 30 Νοεµβρίου τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια
Ανάπτυξης ..............................................................................................................................
Παράταση έλαβαν µέχρι 13 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης και
επιβράβευσης των µεταποιητικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το
Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αρίστευσης – ∆ράση 3.2.2 – Ε.Π.
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” ................................................................................................

Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή
από αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το:
http://www.atlantisresearch.gr

Παρατήρηση:
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην
ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων

•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην
ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων

•

Μπορείτε να βρείτε προγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην
ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

•

Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το
e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.

•

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας
δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας
http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας
στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.

www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com, www.merit-net.org, www.e-mporium.net, www.inno-pro.com,
www.abe.gr
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ. 57 001, ΤΗΛ.(2310) 531000, FAX (2310) 552265, e-mail:
info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 176, Τ.Κ. 155 61, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 – 6563800
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Μιχαήλ Καραολή 8, Γραφείο 106, Τ.Κ. 1095, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail:
atlantis@logos.cy.net
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. (2310) 804949, FAX (2310) 804947, e-mail: mail@abe.gr

Μήνυµα του Εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,
Το ενηµερωτικό δελτίο Χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε έχει συµπληρώσει
σχεδόν 8 χρόνια παρουσίας και σε λίγο θα συµπληρώσει και τα 100 τεύχη. Ξεκίνησε να αποστέλλεται µε φαξ σε
µερικές δεκάδες επιχειρήσεις και σήµερα είναι 15νθήµερο και απευθύνεται σε περισσότερους από 50.000
αποδέκτες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται οι σηµαντικότεροι decision makers της
οικονοµικής και πολιτικής ζωής της χώρας, Υπουργοί, Βουλευτές αλλά και απλοί επιχειρηµατίες, στελέχοι του
δηµοσίου τοµέα, δηµοσιογράφοι, ιδιώτες και φοιτητές. Το δελτίο µας διακρίνεται για την εγκυρότητα του, την
επικαιρότητα του, την πληρότητα του καθώς και την απλή γλώσσα του µε την οποία προσπαθεί να περάσει τα
ουσιαστικά µηνύµατα τα οποία ενδιαφέρουν το ακροατήριο του. Αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο marketing
για τα προϊόντα των τµηµάτων και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου Ατλαντίς.
Είµαστε σήµερα στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουµε την δυνατότητα παρουσίας σας σε αυτό το
ενηµερωτικό δελτίο µε banners.
Με αφορµή το παρόν µήνυµα θα ήθελα να σας τονίσω τις ιδιαίτερες ελκυστικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκή
τεχνολογία σε συνδυασµό µε τις επιχορηγήσεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου, όπως και τις εκπληκτικές
ευκαιρίες που θα προσφέρει το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στις Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις της Ευρώπης. Επιπροσθέτως θα ήθελα να σας επισηµάνω την µεγάλη προστιθέµενη αξία που δίνει
στις επιχειρήσεις το Στρατηγικό Συµβόλαιο συνεργασίας µε την Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. για την βέλτιστη
εκµετάλλευση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Τέλος µε υπερηφάνεια παρουσιάζουµε αυτές τις µέρες ταυτόχρονα σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
www.jobical.com, το οποίο αποτελεί ιστοσελίδα ευρέσεως εργασίας και προσωπικού και στηρίζεται στο
βραβευµένο και 2 φορές χρηµατοδοτηµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση www.change2it.com. Το συγκεκριµένο
προϊόν µαζί µε το AIMΜS (Σύστηµα Οργάνωσης και Συντήρησης), το SMART (Σύστηµα Οργάνωσης ΠαραγωγήςMRP II) και τις µετρήσεις επιπέδων θορύβου µόλυνσης περιβάλλοντος και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
που πραγµατοποιούµε στην Κύπρο αποτελούν τον τεχνολογικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών του Οµίλου µας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.
Με εκτίµηση,
Άγγελος Μαγκλής, MSc
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 108, email:
amanglis@atlantisresearch.gr

www.jobical.com! Στελέχη και ∆ουλειές σε Όλα τα Επαγγέλµατα
Το www.jobical.com καλωσόρισε πάνω από 500 νέες εγγραφές υποψηφίων, ενώ η επισκεψιµότητά του αγγίζει
τους 800 χρήστες ηµερησίως! Το www.jobical.com, διατηρώντας τη βάση των 16.000 στελεχών και 1.000
εταιρειών του Change2IT, προσφέρει αναβαθµισµένες υπηρεσίες ανεύρεσης στελεχών και εργασίας σε όλα τα
επαγγέλµατα.
Το www.Jobical.com, πιο δυναµικό, πιο εύχρηστο και πιο γρήγορο, διευρύνει τη βάση των υποψηφίων του, και
σας βοηθά να εντοπίσετε τα κατάλληλα στελέχη, για όλα τα επαγγέλµατα και όλες τις ειδικότητες που αναζητάτε.
Το www. Jobical .com βελτιώνει τις υπηρεσίες που είχατε ως τώρα µε:

•

Νέο σχεδιασµό

•

Μεγαλύτερη ταχύτητα

Φιλικότητα στο χρήστη
Επισκεφτείτε το www.Jobical.com για να βρείτε τα καλύτερα στελέχη!
1) Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Change2IT, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ.
143, email: boza@atlantisresearch.gr

Νεότερα Σχετικά µε την Σηµαντική Ευκαιρία Επενδύσεων σε Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα
Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων βάση του νέου νόµου (Ν.3468/06) για την προώθηση των ΑΠΕ,
δίνει την δυνατότητα επενδύσεων µηδενικού ρίσκου, µηδενικής ενασχόλησης και εγγυηµένης µεγάλης
απόδοσης. Ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν δική τους γή (οικόπεδο, χωράφι, οροφή κτιρίων) η επένδυση σε
φωτοβολταϊκά συστήµατα έχει µέση ετήσια απόδοση από 10% εγγυηµένη για 20 έτη, η οποία µπορεί να γίνει
έως και 25% ανάλογα µε το ύψος της χρηµατοδότησης βάση του αναµενόµενου Αναπτυξιακού νόµου ή άλλου
προγράµµατος επιδότησης
Μία εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων στοιχίζει κατ’ εκτίµηση γύρω στα 5.500 – 6.500 Ευρώ ανά εγκατεστηµένο kW (ανάλογα
µε το µέγεθος της εγκατάστασης) καλύπτοντας αντίστοιχα µία έκταση 8-10 τετρ. Μέτρων για µικρά φωτοβολταϊκά έργα. Η
απόδοση σε ενέργεια, άρα και το κέρδος από την πώληση αυτής, εξαρτάται αφενός µεν από την ηλιοφάνεια - περιοχή της
χώρας, αφετέρου δε από τη θέση (κλίση και προσανατολισµό) των πλαισίων. Για παράδειγµα στην περιοχή της Αττικής η
ετήσια παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι έως και 1400KWh, ενώ αντίστοιχα για την Μακεδονία είναι έως 1200 ΚWh
ανά εγκατεστηµένη KWh.
Παρακάτω εµφανίζονται παραδείγµατα όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά
ανάλογα µε την περιοχή, το είδος της επιχείρησης αλλά και το ύψος της επένδυσης.
Έστω ότι για 100 KW εγκατεστηµένη ισχύ απαιτούνται 600.000 ευρώ επένδυση, παράγουν έως 120.000 KWh ετησίως στην
Βόρειο Ελλάδα και έως 140.000 ετησίως στην Νότιο Ελλάδα. Με τιµή πώλησης τα 0,45 ευρώ ανά KWh τα ετήσια έσοδα είναι
54.000 και 63.000 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι για 600.000 ευρώ επένδυση:
1. µια µεσαία επιχείρηση στην κεντρική Μακεδονία µε επιδότηση 40% η ετήσια απόδοση είναι 15% και σε
20 έτη 300%
2. µια µικρή επιχείρηση στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη µε επιδότηση 60% η ετήσια απόδοση είναι
15% και σε 20 έτη 300%
3. µια µεσαία επιχείρηση στην Αττική µε επιδότηση 40% η ετήσια απόδοση είναι 18% και σε 20 έτη 350%
4. µια µικρή επιχείρηση στην ανατολική Μακεδονία µε επιδότηση 60% η ετήσια απόδοση είναι 26% και σε
20 έτη 370%
5. στην βόρειο Ελλάδα χωρίς επιδότηση, η ετήσια απόδοση είναι 9% και σε 20 έτη 180%
6. στην νότια Ελλάδα χωρίς επιδότηση, η ετήσια απόδοση είναι 11% και σε 20 έτη 210%
Για 500 KW εγκατεστηµένη ισχύ απαιτούνται 3.000.000 ευρώ επένδυση, παράγουν έως 600.000 KWh ετησίως στην Βόρειο
Ελλάδα και έως 700.000 KWh ετησίως στην Νότιο Ελλάδα. Με τιµή πώλησης τα 0,40 ευρώ ανά KWh τα ετήσια έσοδα είναι
240.000 και 280.000 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι για 3.000.000 ευρώ επένδυση:
7. µια µεσαία επιχείρηση στην Ανατολική Μακεδονία µε επιδότηση 50% η ετήσια απόδοση είναι 16% και
σε 20 έτη 320%
8. µια µικρή επιχείρηση στην Πελοπόννησο µε επιδότηση 50% η ετήσια απόδοση είναι 19% και σε 20 έτη
373%
Όπως φαίνεται σηµαντικά είναι τα πλεονεκτήµατα στην απόδοση της επένδυσης που προσφέρουν οι ευκαιρίες για
χρηµατοδότηση της µέσω του αναµενόµενου Αναπτυξιακού Νόµου, ο οποίος, θα δίνει επιχορηγήσεις έως 60%, ανάλογα µε
το µέγεθος της επιχείρησης και το σηµείο υλοποίησης.
Επισηµαίνεται ότι µικρές είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από 50 άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από
7.000.000 ΕΥΡΩ και ετήσιο ισολογισµό µικρότερο από 5.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ µεσαίες είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από
250 άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 40.000.000 ΕΥΡΩ και ετήσιο ισολογισµό µικρότερο από
27.000.000 ΕΥΡΩ
Επιπλέον, τονίζεται ότι ο ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) υποχρεούται
σύµφωνα µε το νόµο, αφού διασφαλισθεί η σύνδεση της εγκατάστασης µε το ∆ίκτυο, να συνάψει σύµβαση πώλησης για
τουλάχιστον 10 έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 10. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι οι περισσότεροι
κατασκευαστές Φ/Β πάνελ εγγυώνται την απόδοση τους για 20-25 έτη, σηµαίνει πρακτικά ότι η εγκατάσταση επιβαρύνει
οικονοµικά τον επενδυτή µόνο στην αρχή της επένδυσης.
Η επένδυση σε Φ/Β συστήµατα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε έκταση (π.χ. σε κτίρια, αγροτεµάχια, κτλ).
Ωστόσο θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει διάφορους παράγοντες ώστε να µεγιστοποιήσει το κέρδος της επένδυσης του,
κυρίως όσον αφορά τη φυσική θέση της εγκατάστασης (εξασφάλιση της µικρότερης δυνατής σκίασης, τυχόν πολεοδοµικοί
περιορισµοί, κτλ), και το κόστος των έργων σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το οποίο εξαρτάται από την σύνδεση της
εγκατάστασης στην χαµηλή ή µέση τάση, αλλά και την απόσταση του σχετικού δικτύου της ∆ΕΗ.
Σηµειώνεται τέλος ότι σύµφωνα µε τον νέο νόµο, για εγκαταστάσεις έως 20kW δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής,
εγκατάστασης και λειτουργίας, και για εγκαταστάσεις από 20kW έως 150kW απαιτείται µόνο η λήψη άδειας εξαίρεσης η
οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τεχνική περιγραφή και εκδίδεται από τη ΡΑΕ .

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
2) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 6563800, email: hadjicostas@atlantisresearch.gr
3) Νίκος Τάτλης, Τηλ. 210 – 531000 Εσωτ. 128, email: tatlis@atlantisresearch.gr

Νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού –
Μέτρο 5.3, ∆ράση 2 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Προκηρύχθηκε πρόγραµµα για την αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, το οποίο αφορά
στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ενεργειών αξιοποίησης του συνεδριακού, ορειβατικού
και περιπατητικού, αθλητικού, χειµερινού, θαλάσσιου τουρισµού καθώς και τουρισµού υγείας. Ο
προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 6.500.000 ευρώ.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις Τουριστικών ή Ναυλοµεσιτικών Γραφείων,
πλοιοκτητών τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις
κρουαζιερόπλοιων δυναµικότητας µέχρι 50 επιβατών, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδοµής. Επίσης, επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τον τουρισµό ή επιχειρήσεις που γενικά δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα µόνο µε την
προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν σύµβαση συνεργασίας µε τουριστικό γραφείο το οποίο αποδεδειγµένα
δραστηριοποιείται στους τοµείς των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ή των συνεδρίων ή βρίσκεται σε πλήρη
ετοιµότητα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι επιλέξιµα είναι για πρώτη φορά και τα καταδυτικά
κέντρα, αρκεί να προσκοµίσουν σύµβαση συνεργασίας µε τουριστικό γραφείο για την παροχή των
εξειδικευµένων υπηρεσιών τους, σε συνδυασµό µε τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει το τουριστικό
γραφείο.
Επιπλέον για τις επιλέξιµες επιχειρήσεις πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

•

Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.

•

Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κα την τριετία 2003 – 2005.

•

Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων από 0 - 249 άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.

•

Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.ευρώ ή ετήσιος συνολικός ισολογισµός που
δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.

Οι επιλέξιµες δαπάνες αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ
• Βελτίωση, εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (µέχρι ποσοστού
40% επί του προϋπολογισµού)
• Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
• Αγορά ειδικού εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισµού
• Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων µηχανοργάνωσης, αυτοµατοποίησης, διαχείρισης
διαδικασιών και λογισµικού για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα.
• Αγορά τεχνογνωσίας
ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (µέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισµού)
• Ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας
• Συµµετοχή σε “e-marketplaces”, δαπάνες σύνδεσης.
• Ενέργειες συµµετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις.
• Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους
• Το κόστος εκπόνησης του Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και το κόστος παρακολούθησης – διοίκησης
του έργου µέχρι του ποσού των 3.000€ και 5.000€ αντίστοχα.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 40.000 ευρώ – 200.000 ευρώ, ο οποίος δε θα
πρέπει να ξεπερνάει τον µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την τριετία 2003-2005. Το ποσοστό
επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο
25%.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 15 µήνες από την
ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα.
Προθεσµία υποβολής των προτάσεων στους κατά τόπους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζεται
στις 31/10/2006
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://www.mintour.gr/pages.php?pageID=179&langID=1
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα
προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού
σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr

Τον Νοέµβριο ξεκινά το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ µέσω των ΠΕΠ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ”
Εγκρίθηκε η αναµενόµη προκήρυξη των «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης», οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης. µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00
ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται εντός των αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε
Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50
άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
 Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 ευρώ έως 10.000.000,00
ευρώ κατά την τριετία 2003 – 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και
εγκαταστάσεων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων διακίνησης
προϊόντων και α' υλών εντός του χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης
(ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 ευρώ), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος,
εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά
τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ.
(ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 ευρώ), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3%
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού) , δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 ευρώ – 165.000,00 ευρώ. Το
ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα
δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα
είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 10/01/2007
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr/
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα
προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού
σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 – 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

Τον Νοέµβριο ξεκινά το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στο τοµέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µέσω των ΠΕΠ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ”
Εγκρίθηκε η αναµενόµη προκήρυξη των «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης», οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τους τουρισµού. µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00
ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται εντός των αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε
Αστικές Τοπικές Ζώνες
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50
άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
 Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 ευρώ έως 10.000.000,00
ευρώ κατά την τριετία 2003 – 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν βελτίωση, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό κτιρίων και
εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου ξενοδοχειακού εξοπλισµού και
λοιπού εξοπλισµού, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό
30.000,00 ευρώ), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη,
εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο
επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 ευρώ), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 ευρώ – 165.000,00 ευρώ. Το
ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα
δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα
είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 10/01/2007
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr/
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα
προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού
σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 – 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

Τον Νοέµβριο ξεκινά το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στους ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
µέσω των ΠΕΠ - “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΠ”
Εγκρίθηκε η αναµενόµη προκήρυξη των «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης», οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των λοιπών κλάδων του τριτογενή τοµέα. µέσω των δεκατριών (13)
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα
59.000.000,00 ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται εντός των αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε
Αστικές Τοπικές Ζώνες
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50
άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
 Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 ευρώ έως 10.000.000,00
ευρώ κατά την τριετία 2003 – 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και
εγκαταστάσεων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης,
µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και α' υλών εντός του χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά
µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 ευρώ), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις
προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης,
δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 ευρώ), δαπάνη αγοράς
τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 ευρώ – 165.000,00 ευρώ. Το
ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα
δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα
είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 10/01/2007
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr/
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα
προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού
σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 – 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

Μείωση του κόστους υφιστάµενων µέχρι 30/06/06 ληξιπρόθεσµων και µη
οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις
νοµών Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς
Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου για τη ρύθµιση των µέχρι 30-06-2006 ληξιπρόθεσµων
και µη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί για πάγιες εγκαταστάσεις και
κεφάλαια κίνησης σε βιοτεχνικές, βιοµηχανικές, µεταλλευτικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
βιοµηχανικού τύπου και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν,
ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους Νοµούς Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς σε ένα νέο
δάνειο, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων του πρώτου εξαµήνου 2006, το οποίο θα εξοφληθεί σε
ίσες εξαµηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, µε πρώτη καταβλητέα την 30/06/2006 και
τελευταία την 31/12/2016. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος κεφαλοποιούνται την 31/12/2007.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι οι ακόλουθοι :
Η σύνταξη µελέτης βιωσιµότητας από την εταιρεία, στην οποία θα περιλαµβάνονται :
α) οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά τη ρύθµιση των οφειλών προς το
πιστωτικό σύστηµα, τους προµηθευτές της, τα ασφαλιστικά ταµεία, το ∆ηµόσιο και την αγορά γενικότερα, καθώς
και οι συµφωνίες – ρυθµίσεις αποπληρωµής των υποχρεώσεων αυτών.
β) Οι δηµοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας.
γ) Το ταµειακό πρόγραµµα της εταιρείας για µια τριετία.
δ) Οι προβλέψεις εσόδων και κερδών της εταιρείας για µια τριετία.
ε) Τα κεφάλαια κίνησης που θα απαιτηθούν για την λειτουργία της εταιρείας και τις πηγές άντλησης τους.
στ) Οι υφιστάµενες εξασφαλίσεις, οι τυχόν προτεινόµενες αναδιαρθρώσεις των υφιστάµενων εξασφαλίσεων που
καλύπτουν τις ρυθµιζόµενες οφειλές, καθώς και οι νέες προτεινόµενες εξασφαλίσεις για τις ρυθµιζόµενες
οφειλές.
Η µελέτη βιωσιµότητας, η οποία δύναται να περιλαµβάνει και σχέδιο επιχειρηµατικής εξυγίανσης µέσω της
υπαγωγής της εταιρείας σε συµφωνία πιστωτών. Μαζί µε την αξιολόγηση της µελέτης βιωσιµότητας θα εγκρίνεται
και το σχέδιο επιχειρηµατικής εξυγίανσης περιλαµβανοµένων της αναδιάρθρωσης των υφιστάµενων
εξασφαλίσεων και της λήψης νέων εξασφαλίσεων.
Η 25η ∆νση/Τµήµα ∆' δύναται να παρέχει συµπληρωµατικά την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για τα
τυχόν νέα κεφάλαια κίνησης πενταετούς διάρκειας, που θα απαιτηθούν σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 80%
των κεφαλαίων αυτών και µε την απαραίτητη προϋπόθεση τη λήψη επαρκών εµπραγµάτων εξασφαλίσεων.

Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% των προς
ρύθµιση οφειλών και το 80% του συνόλου των υφιστάµενων µέχρι 30/06/2006 ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών
από δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης προς πιστωτικά ιδρύµατα συν τα νέα κεφάλαια
κίνησης.
Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31-12-2006.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση µελετών
βιωσιµότητας µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη
λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου της µελέτης που επιθυµείτε να
υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email: tatlis@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβε µέχρι 30 Νοεµβρίου η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα 8.2.1 Β' Κύκλος “Κατάρτιση ανθρώπινου
δυναµικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του µέτρου
2.5”
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων των
επιλέξιµων επιχειρήσεων µε την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης που στόχο έχουν την προσαρµογή
των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και την
αύξηση του αριθµού στελεχών των επιχειρήσεων µε υψηλά προσόντα ώστε να καταστεί
αποδοτικότερος ο εκσυγχρονισµός τους στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5. (Τεχνολογικός και Οργανωτικός
Εκσυγχρονισµός Επιχειρήσεων).
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν:
Α. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Μέτρου 2.5 (όπως 2.5.1, 2.5.2)
Β. Μικροµεσαίες (ΜΜΕ) Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συναφείς µε το µέτρο 2.5 επενδύσεις
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού
και επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους σε θέµατα ποιότητας, καινοτοµίας, περιβάλλοντος,
εφοδιαστικής αλυσίδας, αποσυναρµολόγησης.
Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις περίπτωσης Β, που δεν έχουν ενταχθεί σε δράση του µέτρου 2.5.:
1.

Να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.

2.

Να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία επενδύσεις σχετικές µε το θεµατικό αντικείµενο του
προτεινόµενου προγράµµατος κατάρτισης ύψους, κατ΄ ελάχιστον, διπλάσιου του προτεινόµενου
προϋπολογισµού της πρότασης κατάρτισης. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν
πρόταση µόνο για πρόγραµµα κατάρτισης σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας.

3.

Πρόταση στην οποία περιλαµβάνεται πρόγραµµα(τα) κατάρτισης σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας
θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό σε ισχύ από φορέα διαπιστευµένο
από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα µέλος της συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
για τη διαπίστευση.

Γενικότεροι όροι:
1. ∆ε µπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει σύµβαση υλοποίησης προγράµµατος
κατά τον Α΄ κύκλο της δράσης 8.2.1.
2. Κάθε επιχείρηση µπορεί να υπογράψει σύµβαση για το παρόν πρόγραµµα µία και µόνο φορά.
Η αναλυτική περιγραφή του Προγράµµατος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα προς συµπλήρωση έντυπα για
την υποβολή της πρότασης αναφέρονται στο έντυπο οδηγού του προγράµµατος.
Ο οδηγός του προγράµµατος διατίθεται από τη ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων, Μεσογείων 117-119, 4ος
όροφος, τηλ. 210 69 65 846-7
Τα προς συµπλήρωση έντυπα και ο οδηγός του προγράµµατος είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο www.ggb.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email: tatlis@atlantisresearch.gr

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη ∆ηµιουργία Σηµείων Ασύρµατης
Ευρυζωνικής Πρόσβασης – Wireless Hotspots Γ' Κύκλος
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για να αναπτύξουν / λειτουργήσουν σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης (Wireless Hotspots) ώστε να προσφέρουν σε χρήστες που κινούνται στο χώρο κάλυψής
τους (εξωτερικούς επισκέπτες, φιλοξενούµενους αλλά και εργαζόµενους) ευρυζωνική πρόσβαση στο
Ίντερνετ µέσω ασύρµατων τερµατικών συσκευών. Συµπληρωµατικά, οι υποδοµές αυτές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και ως ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLAN) µέσω των οποίων θα παρέχονται δικτυακές
(network) ή διαδικτυακές (Internet, Intranet, Extranet) υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 14:00
Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου,
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιµες προς
χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει (κλείσει)
τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις.
Παρατήρηση:
-Το συγκεκριµένο κριτήριο αφορά διαχειριστικές χρήσεις και όχι κατ’ ανάγκη ηµερολογιακά
έτη (για παράδειγµα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εµφανίζουν υπερδωδεκάµηνες χρήσεις η
απαίτηση µεταφράζεται σε λειτουργία άνω των δύο ηµερολογιακών ετών).
-Το συγκεκριµένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη υποβληθέντων προς την οικεία ∆ΟΥ
εντύπων Ε3 (µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών), για δύο
τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις.

2.

Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εµπίπτει στις εξαιρούµενες κατηγορίες δραστηριότητας
του Προγράµµατος, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα του Οδηγού Υποβολής που
επισυνάπτεται (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis). Ο έλεγχος των επιλέξιµων εξαιρούµενων δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση τους Κωδικούς
Αριθµούς ∆ραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑ∆) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής
δήλωσης της επιχείρησης.

3.

Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις
Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα
επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

4.

Η Επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες
λειτουργίας.

Κάθε πρόταση µπορεί να περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων γεωγραφικών σηµείων ασύρµατης
ευρυζωνικής πρόσβασης (hotspots). Το σύνολο των χώρων που θα καλύπτει το κάθε hotspot θα πρέπει να είναι
σχετικό µε τη λειτουργία ή την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η πληρότητα και η λειτουργικότητα της προτεινόµενης εφαρµογής, το φυσικό
αντικείµενο κάθε σηµείου ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει:

•

Τον αναγκαίο ραδιο-εξοπλισµό ασύρµατης πρόσβασης (συσκευές ασύρµατης πρόσβασης -access points,
κεραίες, bridges, κλπ)

•

Τον αναγκαίο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό για την τοπική διασύνδεση των συσκευών ασύρµατης
πρόσβασης, τη σύνδεση µε το Ίντερνετ και πιθανώς τη διασύνδεση µε υπάρχουσες υποδοµές
ενσύρµατων δικτύων

•

Μόνιµη ευρυζωνική σύνδεση µε το Ίντερνετ, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη λειτουργίας του
κάθε σηµείου, έως την λήξη του έργου.
Το σύνολο και οι προδιαγραφές του ραδιο-εξοπλισµού και δικτυακού εξοπλισµού θα προκύψουν από τα
συµπεράσµατα της µελέτης αποτύπωσης αναγκών χώρου (site survey).

•

Επιπλέον, για κάθε σηµείο ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης µπορεί να προβλέπονται εντός του
έργου:
-Κάρτες και περιφερειακά (wi-fi radios, κάρτες PCMCIA ή USB περιφερειακά), µέσω των
οποίων τερµατικές συσκευές όπως laptops και PDAs επικοινωνούν µε το ασύρµατο δίκτυο (base
stations/ access points).
- H διαχείριση του ασύρµατου δικτύου (network management) και η διαχείριση της πρόσβασης στο
Internet (firewall/ proxy/ security). Επίσης, υπηρεσίες διαχείρισης/ελέγχου πρόσβασης/ χρέωσης
χρηστών (είτε µέσω προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού/ λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση,

είτε µέσω υπηρεσιών που παρέχουν τρίτοι).
-∆ηµιουργία/ φιλοξενία ιστοσελίδας (web site) για την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες/
λειτουργίες του hotspot.
-Η παροχή ειδικών υπηρεσιών/ υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τους χρήστες του hotspot.
- Ενέργειες προβολής/ προώθησης του/ των σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης.
Τα σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης που θα δηµιουργηθούν θα πρέπει:

•

Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο για την παραµονή των χρηστών και την πρόσβαση στο hotspot.

•

Να έχουν σηµανθεί µε Ειδικό σήµα - ένδειξη, που θα αναφέρει την ύπαρξη/ λειτουργία hotspot στους
καλυπτόµενους χώρους και στο οποίο θα αναγράφεται ότι η υλοποίησή του συγχρηµατοδοτείται από την
Ε.Ε.

Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα 200.000 ευρώ και το
ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ (ήτοι το 50% του
µέγιστου προϋπολογισµού). Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ορίζεται στα 7.000 ευρώ.
Το ύψος του προτεινόµενου προϋπολογισµού ανά υποβαλλόµενη πρόταση µπορεί να κυµαίνεται αναλόγως της
λύσης, του αριθµού των σηµείων κάλυψης, των υπηρεσιών που παρέχονται κλπ. και ως απόλυτο µέγεθος δεν
αποτελεί σηµείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους της
επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
20% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωµένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης.
Οι επιλέξιµες δαπάνες παρουσιάζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και συγκεκριµένα, στον Οδηγό Υποβολής (βλ.
συνηµµένο αρχείο).
Σε κάθε περίπτωση:
το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο και βαρύνει την επιχείρηση,
οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες) και το
οικονοµικό (παραστατικά / πληρωµές) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος και πριν τη λήξη του έργου.
∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: 5.500.000,00 ευρώ

•
•

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 – 6563800, email: hadjicostas@atlantisresearch.gr

Τα νέα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας µας, ο
οποίος καθορίζει τα νέα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων (µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε
πριφέρειας), όπως αυτά θα ισχύσουν µε την εφαρµογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου του οποίου
αναµένεται η εφαρµογή εντός του 2007.
Τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Περιφέρεια, καθορίστηκαν ως ακολούθως:
 40% για ∆υτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, και Νησιά
Βορείου Αιγαίου.
 30% για Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία και Αττική,, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και
Νησιά Νοτίου Αιγαίου.
Για τις παραπάνω περιφέρειες θα υπάρξει το 2010 επανεξέταση της εξέλιξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους και θα
ληφθεί απόφαση αν θα παραµείνουν στην κατηγορία αυτή ή θα µειωθεί το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης κατά
10% - 15%.
Τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10% για Μεσαίες Επιχειρήσεις και κατά 20% για µικρές
επιχειρήσεις.
Επισηµαίνεται ότι µικρές είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από 50 άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο
εργασιών µικρότερο από 7.000.000 ΕΥΡΩ και ετήσιο ισολογισµό µικρότερο από 5.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ
µεσαίες είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από 250 άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο εργασιών
µικρότερο από 40.000.000 ΕΥΡΩ και ετήσιο ισολογισµό µικρότερο από 27.000.000 ΕΥΡΩ
Αναλυτικότερα δείτε την περίληψη του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβε µέχρι 13 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης
επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος –
∆ράση 2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Ανοιχτή παραµένει µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου η υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα σηµαντικής οικονοµικής
ενίσχυσης των µεταποιητικών επιχειρήσεων της κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος, το
οποίο στοχεύει στην οµαλή ένταξη τους στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Επιλέξιµες είναι οι οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν από 01/01/03, απασχολούν έως 250 άτοµα προσωπικό
και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. Ευρώ ή ετήσιο ισολογισµό µικρότερο των 42 εκ. Ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για τους πολύπαθους κλάδους εντάσεως εργασίας, να
προβούν σε ενέργειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους, µέσα από ενέργειες, όπως:
- Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, όπως παραγωγικός εξοπλισµός, κύριος ή
βοηθητικός, εξοπλισµός κλιµατισµού – εξαερισµού και φωτισµού χώρων, συστήµατα εκσυγχρονισµού
εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήµατα καταχώρησης – ανεύρεσης – παραλαβής και µεταφοράς προϊόντων εντός των
αποθηκευτικών χώρων.
- Προµήθεια, εξοπλισµού – λογισµικού Πληροφορικής και των απαιτούµενων περιφερειακών.
- Προµήθεια και εγκατάσταση Αυτόµατων Συστηµάτων Κοπής (CAM) και Αυτόµατων Συστηµάτων Σχεδιαστικού
Εξοπλισµού και Λογισµικού (CAD).
- ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων.
- Συνεργασία µε φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασµό υφιστάµενων
προϊόντων.
- Συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού για πρώτη φορά.
- Συνεργασία µε εµπειρογνώµονες συµβούλους, για το Σχεδιασµό Εκστρατείας προβολής / προώθησης των
προϊόντων της επιχείρησης.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους, για τη ∆ηµιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών
Προτύπων και Προδιαγραφών των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους,για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστηµάτων
∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO EN 9000) και Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14000 EMAS).
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυµαίνεται από 30.000,00 ευρώ έως
180.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Συµπληρωµατικά, το κατώτατο ποσοστό της ιδίας συµµετοχής αντιστοιχεί στο 25% ενώ το ανώτατο ποσοστό του
τραπεζικού δανεισµού στο 20%.
Η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης, ενώ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την επόµενη µέρα προκήρυξης του προγράµµατος
(25/07/06).
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την
πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr

Παραµένει σε στάδιο προδηµοσίευσης το πρόγραµµα χρηµατοδότησης
επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την εγκατάσταση Εξειδικευµένων
Εφαρµογών Πληροφορικής – Μέτρο 2.6 – Ε.Π. “ΚτΠ”
Προκηρύχθηκε η προδηµοσίευση προγράµµατος ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ιατρικού
κλάδου, για την προµήθεια, εγκατάσταση Εξειδικευµένων Εφαρµογών Πληροφορικής, µε στόχο την
παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πρόταση µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής
προϋποθέσεις (είτε µεµονωµένες είτε αθροιστικά ως µέλη ενώσεων):

•

∆ραστηριοποιούνται είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας ή δευτεροβάθµιας
Περίθαλψης, είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων Υπηρεσιών σε
Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ, είτε στον τοµέα που λειτουργεί και δρας υποστηρικτικά ή συµπληρωµατικά σε
αυτούς (Παράρτηµα Ι).

•

Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης έχει
κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση.

•

Η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού De Minimis.

•

Η επιχείρηση / κάθε µέλος της Ένωσης λειτουργεί νόµιµα.

Οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών περιλαµβάνουν τις εξής:

•

∆ικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε ∆ίκτυα ∆εδοµένων.

•

Ανάπτυξη εφαρµογών Τηλε-Ιατρικής και την Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών Υγείας.

•

∆ιάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας.

•

Ανάπτυξη Συστηµάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ.

Αντίστοιχα, οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού εφαρµογών, υπηρεσίες
εγκατάστασης των προτεινόµενων εφαρµογών πληροφορικής.
Ο ελάχιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ (ανεξαρτήτου
µεµονωµένης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων), ενώ ο µέγιστος προϋπολογισµός για τις
µεµονωµένες επιχειρήσεις ανέρχεται στα 200.000,00 ευρώ για τις µεµονωµένες επιχειρήσεις, και στο
1.000.000,00 ευρώ για την ένωση επιχειρήσεων, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο
50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 12 µήνες από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων υπαγωγής στο πρόγραµµα.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος ή
να επισκεφθείτε το σχετικό site http://www.e-health.gov.gr/
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Ελισσάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210 – 6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο - ΕΤΑ: Ένα πρόγραµµα φιλικό προς τις ΜΜΕ
Σηµαντικά ποσά θα διατεθούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την περίοδο 2007 – 2013 µέσω του 7ου
Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ)
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει πλήθος δραστηριοτήτων ερευνητικού κυρίως, αλλά όχι µόνο,
χαρακτήρα οι οποίες απευθύνονται και απαιτούν τη συµµετοχή διαφορετικών τύπων οργανισµών και
επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραµµατα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να ενισχύσει τη συµµετοχή των ΜΜΕ στις ερευνητικές
δραστηριότητες είναι κοντά στο να λάβει απόφαση να χρηµατοδοτήσει τις ΜΜΕ µέχρι ποσοστού 75%
των δαπανών τους.
Μια επιπλέον καινοτοµία του 7ου ΠΠ είναι η ίδρυση του Ευρωπαίκού Συµβουλίου Έρευνας (ERC). Το
ERC έχει σα στόχο να χρηµατοδοτήσει έργα πρωτοποριακά στο χώρο της έρευνας. Τα έργα αυτά θα
χρηµατοδοτηθούν µε ποσοστό 100% και δεν απαιτείται η ερευνητική συνεργασία.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου και ιδιαίτερα τις
πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας των ΜΜΕ, ενώ τα έµπειρα και
εξειδικευµένα στελέχη της εκπαιδεύονται για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η
έγκαιρη επαφή µε τα εξειδικευµένα στελέχη της Ατλαντίς µπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα
κατάλληλα εργαλεία για την λήψη χρηµατοδότησης µέσω των δύο νέων προγραµµάτων. Για καλύτερη
κατανόηση του προγράµµατος και ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την εταιρεία σας απαιτείται η
ενδελεχής συζήτηση µαζί µας. Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή µαζί µας ώστε να µπορέσουµε να χαράξουµε
από κοινού τη στρατηγική αξιοποίησης του 7ου ΠΠ -ΕΤΑ.
Επίσης, σας προτείνουµε µέσα από τη συµµετοχή σας στο Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο να
εκµεταλλευτείτε τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη σύναψη Στρατηγικού Συµβολαίου
Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, e-mail: tzika@atlantisresearch.gr

Συµβόλαιο Στρατηγικής Συνεργασίας – Σχέση Συνεργασίας µε την
“ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.”
Το Στρατηγικό Συµβόλαιο συνεργασίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ένα σηµαντικό
εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο αποβλέπει στη µεγιστοποίηση της εκµετάλλευσης
των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης που προσφέρουν ο Αναπτυξιακός Νόµος, τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καθώς και τα ερευνητικά προγράµµατα,
εθνικά και ευρωπαϊκά. Η συγκεκριµένη µορφή συνεργασίας προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και
στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Τα σηµαντικότερα οφέλη συνεργασίας βάση στρατηγικού συµβολαίου είναι:
- Πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών επενδυτικών επιχορηγήσεων.
- Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και «τριβή» µε
κάθε νέο σύµβουλο.
- ∆ιασφάλιση της νοµικής ευθύνης των διοικητικών συµβουλίων εισηγµένων εταιρειών που µε το συγκεκριµένο
τρόπο εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση και βέλτιστη αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων
- Το καλύτερο οικονοµικό πακέτο της αγοράς και πληρωµή µε την έγκριση των προγραµµάτων, κατά
προτεραιότητα αντιµετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σύσταση/ένταξή τους σε
διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών ευρωπαϊκών έργων κ.ά.
Εκµεταλλευτείτε τη δεκατετραετή και πλέον εµπειρία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
εξασφαλίζοντας τη µακροχρόνια συνεργασία της. Επικοινωνήστε µαζί µας για να ενηµερωθείτε πώς το
στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας µπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και της δικής σας επιχείρησης.
Ειδικότερα, µε αφορµή το Νέο Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο σας τονίζουµε ότι το στρατηγικό
συµβόλαιο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο εκµετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την
ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης των ΜΜΕ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 6563800, email: hadjicostas@atlantisresearch.gr
2) Νίκος Τάτλης, Τηλ. 210 – 531000 Εσωτ. 128, email: tatlis@atlantisresearch.gr

Φοροαπαλλαγές ∆απανών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τεκµηριώστε τις ∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της επιχείρησής σας και
εκµεταλλευτείτε τις προβλεπόµενες φοροαπαλλαγές πριν είναι αργά.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3296/14.12.2004 που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων, Άρθρο 9, Παράγραφος 8 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν
δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, πέραν της έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να
αφαιρούν περαιτέρω και ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη
διαχειριστική χρήση και από τα καθαρά κέρδη τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών αυτών είναι η πιστοποίηση τους. Για τη λήψη της
σχετικής βεβαίωσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης απαιτείται η κατάθεση ολοκληρωµένου φακέλου τεκµηρίωση
της ερευνητικής δραστηριότητας που µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει:

•

τα δικαιολογητικά / παραστατικά των επιστηµονικών τεχνολογικών δαπανών.

•

περίληψη των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων ή µελετών της επιχείρησης.

•

αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της επιχείρησης που να ορίζουν:

•

τον σκοπό του εκτελούµενου ερευνητικού έργου,

•

το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης,

•

τα άτοµα που θα απασχολούνται καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στο συγκεκριµένο ερευνητικό
έργο,

•

τον εξοπλισµό, λογισµικό κλπ που θα αγορασθούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,

•

τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί να βοηθήσει
στην αναγνώριση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας, τον
διαχωρισµό τους σε φάσεις εργασίας και την τεκµηρίωση των προκυπτουσών δαπανών. Σε περίπτωση
που κάποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να κάνει χρήση της διάταξης είναι καλό να κινηθεί γρήγορα εξαιτίας
του µικρού διαστήµατος που αποµένει µέχρι την λήξη του οικονοµικού έτους.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, e-mail: tzika@atlantisresearch.gr
2) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 6563800, email: hadjicostas@atlantisresearch.gr

Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας URBAN II
Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται εντός των επιλεγµένων ανά πρόγραµµα περιοχών, στις θεµατικές
ενότητες Μεταποίηση, Εµπόριο – Παροχή Υπηρεσιών και κατά περίπτωση στον Τουρισµό.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του
προγράµµατος http://urban.ependyseis.gr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή Τοµέα µέσω των
ΠΕΠ
Μέχρι το τέλος του 2006 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγρσµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα, δηλαδή, στις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής
Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη σχεδιάζεται να αφορά σε συνολικό Προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 200Μ ευρώ για επενδυτικά
σχέδια ύψους 10.000,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά
περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του
προγράµµατος http://emporio.ependyseis.gr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω του ∆ιακρατικού
Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ
Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων που εντάσσονται στην
Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006», «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία», «Πρόγραµµα
Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας».
Ειδικότερα, τα 3 προαναφερόµενα προγράµµατα, θα αφορούν τους παρακάτω νοµούς:

•

«Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας»:
Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας.

•

«Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία»: Νοµοί Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων, Κέρκυρας.

•

ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC «Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006»: Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Νοµός Θεσσαλονίκης, Νοµός Σερρών.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν εντός των επιλεγµένων ανά ΠΚΠ INTERREG III περιοχών. Ο συνολικός
προϋπολογισµός της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται στα 25,51 Μ ευρώ, και θα αφορά σε επενδυτικά σχέδια
ύψους από 10.000,00 ευρώ έως 200.000,0 ευρώ υφιστάµενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισµός, Εµπόριο και Παροχή Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά:

•

Μέσο Κύκλο Εργασίων ή Σύνολο Ενεργητικού από 10.000,00 ευρώ – 10.000.000,00 ευρώ.

•

Απασχολούµενο Προσωπικό από 0 – 50 άτοµα.

Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του
προγράµµατος http://interreg.ependyseis.gr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθούν δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ που θα επενδύουν αποκλειστικά και
µόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµές της
µεταποίησης και του τουρισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις πληροφορικής.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 11.8 Μ ευρώ δ.δ. και θα εφαρµοστεί σε 8 ΠΕΠ, ανάλογα
µε το περιεχόµενο της εκάστοτε δράσης. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων µπορεί να κυµαίνεται από
10.000,00,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50%.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του
προγράµµατος http://ktp.ependyseis.gr/
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 136, email:
mouratidis@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβε µέχρι 30 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης του
επαρχιακού τύπου – ∆ράση 2.7.4 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Οι ηµερήσιες και οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της Περιφέρειας έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιχορήγηση 55%
για δαπάνες υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικού, υπηρεσιών διαδικτύου, πάγιου εξοπλισµού γραφείου καθώς
και την µελέτη για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα. Οι παραπάνω ενέργειες θα
συµβάλουν στην ψηφιοποίηση –ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών µιας σύγχρονης εφηµερίδας µε την χρήση
νέων εργαλείων και µεθόδων οδηγώντας εν τέλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Τύπου της
περιφέρειας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει την δυνατότητα να ετοιµάσει τον έναν άρτιο φάκελο υποβολής της πρότασης
σας στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος καθώς, διαθέτει σηµαντική πολύχρονη εµπειρία σε
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Αιτήσεις για συµµετοχή µπορούν να υποβάλλουν όλες οι περιφερειακές και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που
δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια, έχουν κλείσει την διαχειριστική χρήση του 2005, πληρούν
τα κριτήρια είτε των ηµερήσιων είτε των εβδοµαδιαίων εφηµερίδων του περιφερειακού τύπου και εκδίδονται
τουλάχιστον για ένα έτος έως την έναρξη του προγράµµατος.
Οι κατηγορίες δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω του παρόντος προγράµµατος είναι οι εξής :
1) Προµήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού ( H/Y, εκτυπωτές, φαξ, σύνδεση στο
διαδίκτυο, βιντεοκάµερες, λογισµικό, ανάπτυξη ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο, εφαρµογές e-business και ecommerce ),
2) Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού (έπιπλα γραφείου, φωτιστικά, κλιµατιστικά κ.τ.λ ),
3) Εκπόνηση και υλοποίηση της µελέτης για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα.
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 20.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης
αντιστοιχεί στο 55% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα υπάγεται στον περιορισµό de
minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση δεν µπορεί να λάβει αθροιστικά επιχορήγηση πάνω από
100.000,00 ευρώ µέσα σε µια τριετία. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 3.000.000
ευρώ.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 5 µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6/10/2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
1) Λένα Μόκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 138, email: moka@atlantisresearch.gr

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων Προηγµένων
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών
Ενίσχυση για την ανάπτυξη και διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα, µέσω των οποίων οι τελικοί χρήστες (ιδιώτες, επιχειρήσεις και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες) θα έχουν
στη διάθεσή τους µια πλειάδα από προηγµένες ηλεκτρονικές πολυµεσικές εφαρµογές (εικόνα, ήχος
και δεδοµένα).
Με το όρο «ευρυζωνικές υπηρεσίες» εννοείται ένα σύνολο από προηγµένες και καινοτόµες εφαρµογές οι οποίες:

•

χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα είτε µεταξύ των διαφόρων οµάδων χρηστών είτε µεταξύ ενός
µεµονωµένου χρήστη και του παρόχου της υπηρεσίας,

•
•

είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό µέσω του ∆ιαδικτύου απαραίτητα και
απαιτούν την ύπαρξη ευρυζωνικών υποδοµών για την διάθεση αυτών.

Ενδεικτικά πεδία εφαρµογής ευρυζωνικών υπηρεσιών περιλαµβάνουν τους παρακάτω τοµείς:

•
•
•
•
•
•
•

∆ιαδραστική ενηµέρωση (Interactive TV, web-casting, Video/ News on Demand, κλπ).

•

Επιχειρηµατικές εφαρµογές (e-business), όπως ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), τραπεζικές και
χρηµατο-οικονοµικές εφαρµογές (e-banking/ e-trading), κλπ.

Εκπαίδευση και επιµόρφωση (e-learning).
Υγεία (e-health).
Ψυχαγωγία (e-gaming, Music on Demand, Web TV, Virtual Reality applications, κλπ).
Τηλε-συνεργασία και εργασία (Video conferencing, telecommuting, κλπ).
Προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (Voice & Video over IP, videoconferencing, κλπ).
Εφαρµογές επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των τελικών χρηστών (peer-to-peer
applications).

Μέσω της παρούσας ∆ράσης ενθαρρύνονται εκείνες οι επιχειρηµατικές ιδέες που χαρακτηρίζονται από:

•
•
•

Καινοτόµο χαρακτήρα των προτεινόµενων εφαρµογών.

•
•

Αυξηµένη πιθανότητα επίτευξης οικονοµικής βιωσιµότητας.

Τεχνολογική επάρκεια και αρτιότητα στην προσφερόµενη λύση.
Υψηλή χρηστικότητα των προτεινόµενων εφαρµογών, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του στοχευόµενου
συνόλου χρηστών και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς - στόχου, µε τρόπο που να προάγονται οι στόχοι της
∆ράσης.
Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων ή και σχεδιαζόµενων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών
διαδικτυακών υποδοµών της χώρας.

Η ∆ράση υποστηρίζει την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, µέσω κατάλληλων τεχνολογιών,
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει, κατά την
ολοκλήρωση του έργου και µε δεδοµένη την πάροδο µίας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, να βρίσκονται σε
µορφή πλήρως επιχειρησιακή και να είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό. Στην παρούσα ∆ράση δεν είναι επιλέξιµες
ενέργειες Φυσικού Αντικειµένου που αφορούν:

•

κατά το κύριο µέρος τους σε µη ευρυζωνικές εφαρµογές. ∆ε θα ενισχυθούν υπηρεσίες των οποίων η
υλοποίηση και διάθεση θα µπορούσε να επιτευχθεί ακόµη και πάνω σε µη ευρυζωνικές υποδοµές (π.χ.
αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας)

•

σε ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων κορµού, διανοµής ή πρόσβασης.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 13/11/2006 ώρα 16:00
Περιοχή εφαρµογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α

Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (όχι
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια.
Ως «νεοϊδρυθείσα» θεωρείται µία επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει ένα ηµερολογιακό έτος από την
έναρξη επιτηδεύµατος (ατοµικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της (π.χ. προκειµένου για Ανώνυµες εταιρείες από
την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο µητρώο Ανωνύµων εταιρειών) και δεν έχει ολοκληρώσει µια τουλάχιστον
διαχειριστική χρήση µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη ∆ράση.Επιλέξιµες προς
χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και δεν
εντάσσεται στις εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 70/2001, ο οποίος εξαιρεί από την εφαρµογή του
ορισµένους κλάδους της οικονοµίας όπως αυτόν της παραγωγής, πρώτης µεταποίησης και εµπορίας
ορισµένων αγροτικών προϊόντων, της αλιείας, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της ναυπηγικής βιοµηχανίας

κλπ.
2.

Η επιχείρηση καλύπτει τα παρακάτω καθοριζόµενα όρια κύκλου εργασιών - ενεργητικού

o

Ο κύκλος εργασιών να είναι µικρότερος των πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ (50.000.000,00
ευρώ).

o
o

ή
Το ενεργητικό να είναι µικρότερο των σαράντα τριών εκατοµµυρίων ευρώ (43.000.000,00
ευρώ).

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση ικανοποιεί έστω και ένα από τα δύο ανωτέρω όρια,
τότε θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. Η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι καλύπτει το
συγκεκριµένο κριτήριο µόνο στην περίπτωση κατά την οποία και τα δύο εξεταζόµενα µεγέθη
ξεπερνούν τα δύο ανωτέρω όρια.
3.

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι µικρότερος των
διακοσίων πενήντα (250) ατόµων σε όρους Ετησίων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Παρατήρηση: Για τον υπολογισµό του απασχολούµενου προσωπικού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως
εργαζόµενοι νοούνται τα άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και εκείνα για τα οποία υπάρχει η
υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς και
φόρου εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες.

4.

Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες
λειτουργίας.

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό
διάστηµα των δεκαοκτώ (18) µηνών από την επίσηµη έναρξη του έργου. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα έργα θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/10/2008.
Χρηµατοδοτούνται:

•
•

Ενέργειες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς εµπορική εκµετάλλευση.

•

Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται µε την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Η εγκατάσταση πλατφορµών και συστηµάτων για τη διαχείριση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των
δυνητικών χρηστών/ πελατών.

Το ύψος του ελάχιστου αιτούµενου προϋπολογισµού ανά επενδυτικό σχέδιο/πρόταση (business plan) είναι
1.000.000,00 ευρώ, ενώ ο µέγιστος επιτρεπτός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται έως τα
8.000.000,00 ευρώ.
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης/ επιχορήγησης θα είναι ίσο µε το 50% του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού. Το υπόλοιπο 50% του προϋπολογισµού θα προέρχεται από ιδιωτική συµµετοχή που µπορεί να
είναι ίδια συµµετοχή της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 και, πιθανόν, δανεισµός από
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Επιλέξιµες δαπάνες:

•

∆ηµιουργία της βασικής υποδοµής µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου
διαδικτυακού και λοιπού εξοπλισµού. Οι υποδοµές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας
∆ράσης θα πρέπει να βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

•

Προµήθεια και εγκατάσταση του λογισµικού που θεωρείται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία
της υποδοµής

•

Παροχή υπηρεσιών από συµβούλους που κατέχουν εξειδικευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία συναφή µε
το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου

•

Ενέργειες προώθησης/προβολής των παρεχόµενων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού ή πιθανών αγοραστών της υπηρεσίας

•

Ενέργειες δηµιουργίας νέου και απόκτησης υφιστάµενου πολυµεσικού περιεχοµένου που θα γίνεται
διαθέσιµο µέσω της προτεινόµενης ευρυζωνικής υπηρεσίας

•

Πιλοτική (δοκιµαστική) λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος.

Οι επιλέξιµες δαπάνες ανά κατηγορία, τα επιµέρους όρια και οι ειδικές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά
στους πίνακες του Οδηγού Υποβολής. Σε κάθε περίπτωση:
1.

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο και βαρύνει εξ’ολοκλήρου την επιχείρηση.

2.

Οι προτεινόµενες δαπάνες στις υποβαλλόµενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.

3.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες) και
οικονοµικό (παραστατικά/πληρωµές) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί, µετά την ηµεροµηνία υποβολής
της πρότασης

4.

και πριν την λήξη του έργου.
∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: 36.444.754,00 ευρώ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ηµήτρης Μπιµπίκας, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 131, email: bibikas@atlantisresearch.gr
2) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 6563800, email: hadjicostas@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβαν µέχρι 30 Νοεµβρίου τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια
Ανάπτυξης
Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί ο σχεδιασµός προγραµµάτων για ενίσχυση των επιχειρήσεων χωρίς
την παρέµβαση τους, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η συµµετοχή τους και η απορρόφηση
κονδυλίων, το Υπουργείο Οικονοµίας δίνει σήµερα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταστρώσουν
τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και µέσω των φορέων τους και των συλλογικών
τους οργάνων να σχεδιάσουν προγράµµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
Η φιλοδοξία είναι τα ΠΚΣΑ να αποτελέσουν µικρά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης µέσα στο πλαίσιο της ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, τα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες της Περιφέρειας και της
Γεωγραφικής Περιοχής από την οποία προέρχονται και θα οδηγήσουν στην ενεργό συµµετοχή των επιχειρήσεων
µέσω των συλλογικών τους οργάνων, των επιµελητηρίων και των φορέων της περιοχής.
ΠΚΣΑ µπορούν να υποβάλλουν εταιρικά σχήµατα προερχόµενα από Μειονεκτικές Περιοχές (Ορεινές, Γεωργικές,
Νησιωτικές) και Αστικές περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτήρα µητροπολιτικών κέντρων. Το περιεχόµενο των
Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχει σαν κυρίαρχα στοιχεία τα παρακάτω:

•

την καινοτοµία όσον αφορά τις προτεινόµενες πράξεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους,

•

την επιδίωξη συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτική χρηµατοδότηση και
οι οικονοµίες κλίµακας,

•

την επιδίωξη της συνεργασίας των δυνητικών εταίρων.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ µε την πολύχρονη εµπειρία της στην καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ, στην
ενίσχυση της καινοτοµίας τους καθώς και στο σχεδιασµό της Στρατηγικής για την ενίσχυση της καινοτοµίας, της
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο είναι σε θέση να βοηθήσει
τους φορείς να περιγράψουν τις ανάγκες τους και να προτείνει ενέργειες ενίσχυσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων
δράσεων το που θα αποτελέσουν τη βάση προτεινόµενων ΠΚΣΑ. Τέλος, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως
µέλος εταιρικών σχηµάτων είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και να υποστηρίξει
την υλοποίηση των ΚΠΣΑ διευκολύνοντας το έργο των φορέων.
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής η 30 Νοεµβρίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggea.gr/globalgrants καθώς
και µέσω των εξειδικευµένων στελεχών της Ατλαντίς.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Άγγελος Μαγκλής, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: amanglis@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβαν µέχρι 13 Οκτωβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης και
επιβράβευσης των µεταποιητικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το Εθνικό
Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αρίστευσης – ∆ράση 3.2.2 – Ε.Π.
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Παράταση έλαβε µέχρι 13 Οκτωβρίου το πρόγραµµα που αφορά στη βράιβευση µεταποιητικών επιχειρήσεων για
την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης και ανάλογων άλλων διεθνών ή εθνικών
µοντέλων, ή επιχειρήσεων που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στην εφαρµογή της Επιχειρηµατικής
Αρίστευσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 70.000 ευρώ.
Το Βραβείο αποτελεί την ανώτερη κατηγορία βράβευσης και αναφέρεται στην επίδοση της επιχείρησης στα
Πεδία Αρίστευσης 1 και 2 του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης και στα Γενικά Αποτελέσµατα. Το
συνολικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης προκύπτει ως το σταθµισµένο σύνολο των επιµέρους πεδίων αρίστευσης
και γενικών αποτελεσµάτων.
Β. ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 20.000 ευρώ.
Η ∆ιάκριση αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία βράβευσης. Σ’ αυτή την κατηγορία, η αξιολόγηση αφορά
αποκλειστικά τις επιδόσεις της επιχείρησης σε συγκεκριµένο Πεδίο Αρίστευσης σε συνδυασµό µε τα Γενικά
Αποτελέσµατα. Παράδειγµα διάκρισης µπορεί να είναι βράβευση για την αποδεδειγµένη ωριµότητα και βελτίωση
της απόδοσης στη µετά - ISO 9000 «εποχή» της επιχείρησης (∆ιάκριση Πεδίου Αρίστευσης 1) ή βράβευση για
εφαρµογή δικτυώσεων και εξειδικευµένων συστηµάτων (∆ιάκριση Πεδίου Αρίστευσης 2). Η βαθµολογία της
επιχείρησης στην περίπτωση αυτή βασίζεται στην επίδοση της µόνο στο συγκεκριµένο Πεδίο Αρίστευσης και στα
Αποτελέσµατα.
Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 2.500 ευρώ.
Η Αναγνώριση αποτελεί την τελευταία κατηγορία βράβευσης. Στην κατηγορία αυτή η επιχείρηση λαµβάνει την
αναγνώριση ότι ανήκει στις 100 καλύτερες επιχειρήσεις µετά την προ-αξιολόγηση, µεταξύ των µεταποιητικών
επιχειρήσεων που υπέβαλλαν αίτηση στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις (Παράρτηµα Ι), για τις οποίες συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

•

Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.

•

Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

•

Εφαρµόζουν ένα σύστηµα διαχείρισης της Ποιότητας τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή πρότασης στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα.

•

∆εν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

•

Έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Επιχειρήσεις που εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο αρνητικό σωρευτικό υπόλοιπο προ
αποσβέσεων και φόρων (ζηµίες) δεν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ως 3 Βραβεία. Ένα βραβείο για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος.
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ: Ως 6 ∆ιακρίσεις. ∆ύο ∆ιακρίσεις για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει άνω του 50% της µέγιστης
βαθµολογίας στην φάση της προ-αξιολόγησης και δεν θα λάβουν Βραβείο ή ∆ιάκριση και είναι εντός
των πρώτων 100 επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γιώργος Κεµεντσετσίδης Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 114, email:
kementsetsidis@atlantisresearch.gr

