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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

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

•

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.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα 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.
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1) Νέες ∆ράσεις 1,3 δις ευρώ για την ενίσχυση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων
Την ενεργοποίηση µιας σειράς προγραµµάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2009, που στοχεύουν στην
ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης, στο επόµενο διάστηµα, για τη δηµιουργία νέων υποδοµών αλλά και για τη
στήριξη των επιχειρήσεων, αναµένεται να ενεργοποιηθούν εντός του Α τριµήνου του 2009, δράσεις ύψους 1,3 δις Ευρώ:
Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσονται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας νέων και
γυναικών. Ο αρχικός προϋπολογισµός αναµένεται να φτάσει τα 100 εκατ. Ευρώ, κατά πολύ µεγαλύτερος δηλαδή από
αυτόν του Γ ΚΠΣ.
Εντός του Φεβρουαρίου 2009 προκηρύσσεται δράση ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους,
προϋπολογισµού 160 εκατ. Ευρώ.
Επίσης, εντός του πρώτου τριµήνου του 2009, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των κλάδων
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, ∆έρµατος (ΚΕΥ∆) µε αρχικό προϋπολογισµό 50 εκατ. Ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα
ενηµερωτικά δελτία ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επενδυτικού σχεδίου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης νεανικής επιχειρηµατικότητας από τον
ΕΟΜΜΕΧ
Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας νέων µε αρχικό
προϋπολογισµό κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτόν του Γ ΚΠΣ.
Στόχος του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση νέων επιχειρηµατιών που επιθυµούν να
δραστηριοποιηθούν στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού.
∆ικαιούχοι θα είναι νέοι και νέες (άνεργοι, µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες), που βρίσκονται εντός συγκεκριµένων
ηλικιακών ορίων που θα οριστικοποιηθούν µε τη δηµοσίευση του προγράµµατος.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια,
ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου.
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
Η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες
ταξιδιών). ∆ιαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες. ∆ηµιουργία λογότυπου. Σχεδιασµός και
εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM).
Άλλες δαπάνες
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Ο επιχορηγούµενος
προϋπολογισµός κυµαίνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από
συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε την έκδοση του Οδηγού Προγράµµατος έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης
– δηµοσίευσης του προγράµµατος.
Το πρόγραµµα αφορά αποκλειστικά τη συµµετοχή φυσικών προσώπων στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των προς
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σύσταση νέων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων/εταίρων εκτός από εταιρείες
παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η συµµετοχή µη επιλέξιµων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόµενο ποσοστό
συµµετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Το ποσοστό συµµετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηµατία στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα
ενηµερωτικά δελτία, ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επενδυτικού σχεδίου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Αναµένεται επανασχεδιασµός του αναπτυξιακού νόµου σε θέµατα τουριστικών επενδύσεων.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού τουριστικής ανάπτυξης, αναµένεται επανασχεδιασµός του αναπτυξιακού νόµου σε
θέµατα τουριστικών επενδύσεων εντός του 2009, µε σκοπό τον περιορισµό των επιδοτήσεων δηµιουργίας κλινών σε
περιοχές οι οποίες είναι κορεσµένες τουριστικά και τη βοήθεια αναβάθµισης των υφιστάµενων µονάδων.
Η χώρα πρόκειται να χωριστεί σε κορεσµένη και µη κορεσµένη περιοχή και από εκεί και έπειτα στις µεν κορεσµένες περιοχές
θα προχωρήσει η αναβάθµιση των υφισταµένων µονάδων, ενώ στις µη κορεσµένες θα συνεχίσει η επιδότηση.
Επισηµαίνεται ότι οι µε βάση τις σηµερινές προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ακόµη την
ευκαιρία χρηµατοδότησής τους έως 60% στα παρακάτω επενδυτικά σχέδια :
i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων
ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
iii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων
iv. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, µε σκοπό την
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
v. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
(2*), πρώην Γ’ τάξης.
vi. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ’ τάξης.
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
ix. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
x. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες)
xi. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο, η ∆υτική Ελλάδα, η Ήπειρος
και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επαγγελµατική συνέπεια και
ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες
προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού
Νόµου.
Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο που έχει
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ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr),
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.

αποτελεί

έναν

λειτουργικό

οδηγό

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησαν τα δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως από το ΤΕΜΠΜΕ
Τη ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2008 ξεκίνησε το νέο πρόγραµµα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
για τη χορήγηση επιδοτούµενων και εγγυηµένων δανείων κεφαλαίου κινήσεως, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ίδιου του
φορέα.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας θα παρέχει:
επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο (προκαθορισµένο επιτόκιο Euribor + 2,1 µονάδες + 0,6 εισφορά
Ν.125/75) και
εγγύηση έως 80%, χωρίς την παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων από την επιχείρηση στην τράπεζα.
Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% του µέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των
τριών τελευταίων ετών, µε ανώτατο όριο δανείου 350.000€.
Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη.
Η προµήθεια του Ταµείου Εγγυοδοσίας θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ.
Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα να υποβάλλει µία φορά αίτηση, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες επιχειρήσεις.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
όλων των εταιρικών µορφών, καθώς και ελεύθερους επαγγελµατίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και τρία συνεχόµενα χρόνια κερδοφορίας,
που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. €,
που ανήκουν σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας (το Ταµείο Εγγυοδοσίας ακολουθεί τον κανονισµό de
minimis της Ε.Ε. (1998/2006) σύµφωνα µε τον οποίο εξαιρείται η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η γεωργική
παραγωγή και κτηνοτροφία) και
είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και
κτηνοτροφία),
επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα…) και
επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιµότητά τους και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν
το δάνειο λόγω επιβαρυµένων λοιπών στοιχείων (µεγάλες οφειλές, Τειρεσίας, κλπ.).
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άτοκο τριετές
δάνειο για να το χρησιµοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα µπορούν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να
αναχρηµατοδοτήσουν υφιστάµενα δάνεια, να πληρώσουν προµηθευτές ή άλλες υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει, επίσης, να
σηµειωθεί ότι η διαδικασία υποβολής στο νέο πρόγραµµα θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς γραφειοκρατία και
καθυστερήσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτοντας συνεργασίες µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δύναται να µεσολαβήσει
στη διαδικασία προσέγγισης της Τράπεζας, καθώς και στη συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στην
υποβολή των σχετικών αιτήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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5) Πανευρωπαϊκό New Materials Forum – Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Νέων Υλικών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα των Νέων Υλικών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο New Materials Forum που διοργανώνεται στη Valencia (Ισπανία), στις 5
& 6 /3/2009.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Νέων Υλικών και ειδικότερα στις
περιοχές των:
Processes for industrial production of nano-materials
Multi-functional nano-composites for aerospace and transportation applications
Nano-materials and advanced materials for Construction and Habitat applications
Nano-materials and Nanotechnology in electronic applications
Nano-materials and advanced materials in Biomedical applications
Nano-materials and advanced materials in renewable energy applications
Nano-materials and advanced materials for environmental remediation applications
Nano-materials and advanced materials in food and package industrial sectors
Nano-materials and advanced materials in traditional industrial sectors
Nano-materials and advanced materials in the car supply sector
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς
συνεργάτες, venture capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να
ανταλλάξουν γνώσεις και να εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου.
Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς.
Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί.
Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς.
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα:
Software Forum (Πόρτο, Πορτογαλία), 5 & 6 /12/07
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία), 28 & 29 /4/08
Systems for Energy Forum (Grenoble, Γαλλία), 29/5/08
e-Services Forum (Liverpool, Μ. Βρετανία), 3 & 4 /6/08
Medtech Forum, (Coimbra, Πορτογαλία), 17 & 18/6/08
Industrial Biotech Forum (Βρυξέλλες, Βέλγιο), 25 & 26/6/08
Sustainable Energy & Environment Forum (Roskilde, ∆ανία), 21 & 22 / 10/08
Εκτός από το New Materials Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 3/2009
Communications & Mobile Applications Forum, (Στοκχόλµη, Σουηδία), 20 & 21 /4/09
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.eunlimited.com/events/p200253/overview.asp, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να
συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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6) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής
τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω
email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις
κάθε προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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