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1 new) Παράταση έως την 29 Ιανουαρίου 2010 για τις υποβολές αιτήσεων στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004
Με απόφαση της υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, παρατείνεται µέχρι τις
29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα
κίνητρα του νόµου 3299/2004.
Όπως σηµειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η προθεσµία έληγε στις 31/12/2009, αλλά η παράταση
κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι πολλοί ενδιαφερόµενοι επενδυτές αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των
απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιµασία του επενδυτικού φακέλου.
Κατόπιν, ο αναπτυξιακός νόµος θα τροποποιηθεί χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η ηµεροµηνία ενεργοποίησης
του νέου νόµου και ανακοινώσεις αναµένονται εντός των επόµενων δύο ή τριών εβδοµάδων. Η διαφοροποίηση των
παρεχόµενων κινήτρων θα βασιστεί σε νέα κριτήρια:
Την προαγωγή της καινοτοµίας, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της πράσινης οικονοµίας και
επιχειρηµατικότητας.
Τη σύνδεση της χορηγούµενης ενίσχυσης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός των επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ, επενδύσεων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµίας.
Τον ορθολογικό σχεδιασµό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, µε εξάλειψη των παράδοξων καταστάσεων, όπου
επενδύσεις σε οικονοµικά εύρωστους νοµούς ενισχύονται µε ίδια ποσοστά ή και µε µεγαλύτερα, σε σχέση µε
αδύναµους οικονοµικά νοµούς.
Την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτηµάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόµο και καταβολής της
ενίσχυσης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όσοι υποψήφιοι επενδυτές έχουν µελετήσει ή σχεδιάσει τις προβλεπόµενες
επενδύσεις τους, θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες ετοιµασίας και υποβολής µελετών – φακέλων,
µέχρι τη λήξη (31/12/2009) του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόµου, µήπως παρατηρηθεί κενό χρονικό
διάστηµα από τη λήξη του µέχρι την ισχύ του νέου νόµου.
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, 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. Επισηµαίνεται δε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι µία από τις
µεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών και διαθέτει περισσότερα από 50
εξειδικευµένα στελέχη, ώστε να διασφαλίσει την ταχεία αλλά και άρτια ολοκλήρωση του φακέλου σε
συνθήκες πίεσης χρόνου.
Επισηµαίνεται ότι ο ισχύων αναπτυξιακός νόµος επιχορηγεί µε ποσοστό έως 60% (ανάλογα µε το είδος του επενδυτικού
σχεδίου, το µέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης) επιχειρηµατικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης ή
εκσυγχρονισµού µονάδων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου διαβάστε την περίληψη του
Αναπτυξιακού νόµου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr), ή επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2 new) Αναµενόµενη προκήρυξη β' κύκλου επιδοτήσεων µέσω ΠΕΠ για ΜΜΕ
Αναµένεται σύντοµα η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου του προγράµµατος ενισχύσεων ΜΜΕ των: τουρισµού,
µεταποίησης, υπηρεσιών και του εµπορίου, σε µια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις από την αρχή της
χρονιάς. Πρόκειται για το δεύτερο µέρος της προκήρυξης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο η προηγούµενη κυβέρνηση
µε συνολικό προϋπολογισµό 1.050 εκ. ευρώ.
Με απόφαση της ΥΠΟΙΑΝ, Λούκας Κατσέλη ο προϋπολογισµός «έσπασε» σε δύο κύκλους των 525 εκ. ευρώ ο καθένας
για δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν ότι δεν υπήρχε τρόπος κάλυψης στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης λόγω
δηµοσιονοµικής δυσπραγίας και ο δεύτερος ότι θα έπρεπε να επανεξεταστούν τα κριτήρια ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη
στόχευση στην πράσινη οικονοµία και επιπλέον να επιταχυνθεί η αξιολόγηση και -κυρίως - η απόδοση της δηµόσιας
δαπάνης για τους δικαιούχους.
Σύµφωνα µε στελέχη του ΥΠΟΙΑΝ όλη αυτή η προεργασία θα ολοκληρωθεί µέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου, ώστε από το
Φεβρουάριο και µετά να µπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία των εµπορικών τραπεζών και του ΥΠΟΙΑΝ, κατά τον πρώτο κύκλο της προκήρυξης υπήρξε
προσέλευση και µάλιστα ικανοποιητική. Μάλιστα τις δύο τελευταίες ηµέρες της προθεσµίας (17 και 18 ∆εκεµβρίου)
κατατέθηκαν συνολικά 35.000 επενδυτικές προτάσεις µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει το σύστηµα µια µέρα πριν τη λήξη
της προθεσµίας και να υπάρξει παράταση για την προκήρυξη των µικροµεσαίων.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα τελικά στοιχεία κατατέθηκαν συνολικά περίπου 48.147 προτάσεις, αριθµός που ήταν αρκετά
κοντά στο αναµενόµενο (περίπου 55.000), ενώ έως πριν από λίγες ηµέρες πληροφορίες από τράπεζες έκαναν λόγο για
15.000 περίπου αιτήσεις.
Πλέον οι αρµόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων για να δουν ποιες πληρούν
τις προϋποθέσεις αξιολόγησης. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων αναµένεται στα τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3 new) Σηµαντικές ρυθµίσεις για τα Φωτοβολταϊκά και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
από το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση
Σηµαντικές βελτιώσεις φέρνει το νοµοσχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που παρουσίασε η
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κα. Τ. Μπιρµπίλη στα ενεργειακά πράγµατα της
χώρας. Ξεµπλοκάρονται εκατοντάδες έργα που είχαν «κολλήσει» στις υπάρχουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Το νοµοσχέδιο βρισκόταν σε δηµόσια διαβούλευση έως την 15/1/2010 στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/minenv.
Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Υπουργού «Η ολοκληρωµένη νοµοθετική παρέµβαση, η οποία περιγράφηκε στα
προηγούµενα, στοχεύει πρωτίστως στην αναδιάρθρωση και ορθολογικοποίηση της -τελείως ανορθολογικής και αδιέξοδης
µέχρι σήµερα- αδειοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ, έτσι ώστε :
α) να µειωθεί δραστικά ο συνολικός χρόνος αδειοδότησής τους, από 3-5 χρόνια που είναι σήµερα, σε λιγότερο από 8-10
µήνες συνολικά,
β) να τηρούνται αυστηρά οι τιθέµενες από το νόµο προθεσµίες γνωµοδότησης / αδειοδότησης,
γ) να καθορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο κάθε γνωµοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισότιµη
µεταχείριση και η αποτελεσµατικότητα της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας, και
δ) να υπάρχει παράλληλη, κατά το δυνατόν, ροή των επί µέρους σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας, που µέχρι
σήµερα εκτελούνται σειριακά (παράβαλε ∆ιαγράµµατα 1 και 2, της υφιστάµενης και της θεσπιζόµενης αδειοδοτικής
διαδικασίας, αντίστοιχα).
Πιο συγκεκριµένα κάποιες από τις βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι:
1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%,
κατ’ ελάχιστον, για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020.
2. Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, η οποία επανακτά τον προ
του Ν. 3468/06 χαρακτήρα της, ως µια πρώτη εκτελεστή άδεια σκοπιµότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά
πλέον την τεχνικοοικονοµική επάρκεια του συγκεκριµένου έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόµενο στάδιο.
3. Συγχωνεύονται, σε µία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
4. Η έγκριση επέµβασης αποσυνδέεται από την ΕΠΟ και συνιστά και πάλι αυτοτελή διοικητική πράξη, όπως δηλαδή
ίσχυε πριν το Ν. 3468/06. Βαίνει παράλληλα µε τη διαδικασία έκδοσης ΕΠΟ, αλλά αρχίζει και τελειώνει σε επίπεδο
Περιφέρειας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου.
5. Τροποποιείται, βελτιώνεται και συµπληρώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008), καθώς
και το συναφές µε αυτό νοµικό πλαίσιο, µε βασικό στόχο την αποσαφήνιση κρίσιµων ρυθµίσεών του και την παροχή
της δυνατότητας άµεσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, έτσι ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στην απεµπλοκή
µεγάλου αριθµού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήµερα σε αδειοδοτική τελµάτωση. Τέσσερα (4) είναι τα
κύρια σηµεία νοµοθετικής παρέµβασης:
Ο επανακαθορισµός των «περιοχών αποκλεισµού και ζωνών ασυµβατότητας» (Άρθρο 6 της ΚΥΑ 49828), στη
βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές µορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’
αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, τις οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, καθώς και τους
υγροτόπους διεθνούς προστασίας (Ραµσάρ).
Ειδικά, η νοµοθετική ρύθµιση ότι η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας,
καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές όπου δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση χωροθέτησής τους µε βάση το
υφιστάµενο καθεστώς.
Η πρόβλεψη ότι, σε περιπτώσεις ήδη θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και
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Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθµιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, το
περιεχόµενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς ή έρχεται σε αντίθεση µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, και µέχρι την εναρµόνισή τους προς τις
κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ γίνεται µε άµεση και αποκλειστική εφαρµογή των
κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
Η συµπλήρωση/εξειδίκευση, όσον αφορά τις ΑΠΕ, του αρχαιολογικού νόµου 3028/2002. Έτσι, στο Άρθρο 10
του νόµου αυτού προστίθεται διάταξη που προβλέπει τον καθορισµό αντικειµενικών κριτηρίων, διαδικασιών
ελέγχου και άλλων λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την έγκριση εγκατάστασης
έργων ΑΠΕ. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ισχύει από το χρόνο έγκρισής του.
Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά οι ουσιαστικές βελτιώσεις του νοµοσχεδίου είναι:
Εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής τα έργα ανεξαρτήτου ισχύος (από 150 KW που ισχύει σήµερα), ενώ
παράλληλα καταργείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα µικρά και µεσαία φωτοβολταϊκά
συστήµατα έως 500KW που χαρακτηρίζονται ως µη οχλούσες δραστηριότητες, καθώς επίσης καταργείται τελείως
το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για συστήµατα ανεξαρτήτου ισχύος που εγκαθίστανται σε κτίρια και
οργανωµένες βιοµηχανικές περιοχές.
Βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, καθορίζοντας µε σαφήνεια τις περιοχές αποκλεισµού (περιοχές
προστασίας), ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4 new) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα
Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
έρευνας και της καινοτοµίας και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία
θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον
10% από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Βασική προϋπόθεση πού οφείλει να πληρεί µία πρόταση είναι η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής να µην υπερβαίνει το 40%
του µέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός
τουλάχιστον δηµοσιευµένου προϋπολογισµού. Η αιτούµενη επιχορήγηση µπορεί να κυµαίνεται από 80.000 € έως
200.000 € ανά πρόταση.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 25 Φεβρουαρίου 2010.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@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 Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Ευκαιρία το ΜΟΒΙP για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
στην κινητή τηλεφωνία.
Μοναδική ευκαιρία αποτελεί η συµµετοχή στο Mobile Services Innovation Platform (MOBIP) για όσες εταιρείες
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας κινητής τηλεφωνίας (Mobile Value Αdded
Services). Συγκεκριµένα, µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν ενίσχυση σε θέµατα ανάπτυξης καινοτοµικών
προϊόντων και υπηρεσιών, χρηµατοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη τους ή δικτύωση τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
µπορούν να επωφεληθούν µε τη συµµετοχή τους.
Ορισµένες από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες του έργου περιλαµβάνουν:
Τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλους τους φορείς που
εµπλέκονται στην αξιακή αλυσίδα (value chain) του κλάδου όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να:
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Παρουσιάσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε
εταιρείες venture capital και σηµαντικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
Την αναγνώριση των αναγκών και υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Την καθοδήγηση και διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την εύρεση πόρων χρηµατοδότησης
Τη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των συµµετεχόντων επιχειρήσεων
Τη προώθηση κοινών τεχνολογικών πρακτικών (Standards)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου MOBIP το οποίο επιλέχθηκε για
χρηµατοδότηση από την Πρωτοβουλία Europe INNOVA και υλοποιείται από µία ιδιαίτερα σηµαντική κοινοπραξίας που
περιλαµβάνει ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.europe-innova.eu/mobip
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

6) Αναθερµαίνεται το ενδιαφέρον για τη ∆ράση «∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)»
Αναθερµαίνεται το ενδιαφέρον για τη ∆ράση «∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής
έντασης γνώσης (Spin-off, Spin Out). Στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράµµατος εκτιµούν πως µόνο οι πολύ
καινοτόµες και καλά τεκµηριωµένες προτάσεις των πρώτων δύο κύκλων θα επιδοτηθούν, αφήνοντας διαθέσιµα χρήµατα
και για τον τρίτο κύκλο. Εξετάζεται και το ενδεχόµενο µεταφοράς κονδυλίων από περιφέρειες µε µειωµένο ενδιαφέρον
για τη δράση σε αυτές που προσελκύουν µεγάλο αριθµό προτάσεων.
Να υπενθυµίσουµε πως η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µε καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής την 30/6/2010 ή µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Ανά 3 µήνες από την ηµεροµηνία της
προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας
θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 25.000.000€. Να
σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τον τρίτο κύκλο είναι στις 31/03/2010.
Το πρόγραµµα αφορά σε καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετείχε στον πρώτο κύκλο της δράσης υποβάλλοντας για λογαριασµό πελατών της το
20% των συνολικών προτάσεων. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης, µε την επιχορήγηση
έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν, ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως
σήµερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
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Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το
µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο
είναι 200.000€. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000€.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 15/9/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους
εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες
και στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης
Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε
500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 31/5/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
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χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9 new) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τµήµα Real Estate & Development
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ µε το τµήµα Real Estate & Development, στελεχωµένο από έµπειρα και
εξειδικευµένα στελέχη της, σας παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονοµικής υποστήριξης, χρηµατοδότησης µέσω Ελληνικών
Τραπεζών κλπ. για την ανάπτυξη, ή την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σας, στους τοµείς, Τουρισµού,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Υγείας, Ενέργειας, Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Σας προσφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρηµατικά ακίνητα: Οικόπεδα,
Εκτάσεις, Κτίρια, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Καταστήµατα, για Αγορές - Πωλήσεις Συµµετοχές - Συνεργασίες - Ενοικιάσεις - Συµβάσεις Παραχώρησης, κλπ.
Ευκαιρία για επένδυση 1.
Ευκαιρία για επένδυση 2.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Υποστήριξη AIMMS και SMART PRODUCTION
στην Περιφέρεια Κρήτης
Στο πλαίσιο της συνεχούς Ανάπτυξης και επέκτασης των Εταιρειών του οµίλου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ αναλαµβάνει για την Περιφέρεια Κρήτης, την προώθηση και υποστήριξη, των προγραµµάτων
οργάνωσης παραγωγής και συντήρησης, AIMMS και SMART PRODUCTION της εταιρείας ATLANTIS ENGINEERING
S.A. µε την δηµιουργία τµήµατος Consulting σε θέµατα βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης
τµηµάτων παραγωγής – συντήρησης των επιχειρήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης Στεφανάκης τηλ. 2810 542700, e-mail: stefanakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Ευφραιµίδης, τηλ. 2310 233 266 e-mail:ge@abe.gr

11) Οι επιχορηγήσεις «σας χτυπούν την πόρτα» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
Στρατηγικό Συµβόλαιο Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
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κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

13) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν"
στην οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε
Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την
ενηµέρωση των επιχειρήσεων πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους.
Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο και το
ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833
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14) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC
Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο
2007, και παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν
ενηµέρωση για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης από χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή
προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων
εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

15 new) Στρατηγικοί συνεργάτες αναζητούν να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα έργα
Φωτοβολταϊκών σταθµών
∆ίνεται η ευκαιρία σε όσους υπέβαλλαν αιτήσεις για άδειες παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον κύκλο
Ιουνίου και Αυγούστου 2007 και είναι επιλέξιµοι, να συνάψουν συµφωνία µε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα
χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου το έργο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθµών, για να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια ώστε να υπαχθούν στα κίνητρα του νόµου 3299/2004. Η συµµετοχή θα γίνει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, καθώς η µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις
διατάξεις του νέου Νόµου για φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

16 new) Ηµερίδα TOWER
Η Οργάνωση Γυναικών Θεσσαλονίκης Επαγγελµατικής Ενηµέρωσης και Στήριξης (TOWER) σας προσκαλεί στην Ηµερίδα
“Νέες Τάσεις στον Τουρισµό: Οφέλη και Προοπτικές για τις Γυναίκες” που θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand
Hotel Palace – Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 ώρα 9.30 – 19.00.
Κόστος Συµµετοχής : 30 Ευρώ (περιλαµβάνει συνδροµή στο TOWER 2010 µόνο για γυναίκες)
Κόστος Συµµετοχής για φοιτητές: 20 Ευρώ
Μέλη του TOWER 2010: δωρεάν
Μετάφραση στα Αγγλικά και Ελληνικά
Περισσότερες πληροφορίες & Φόρµα Συµµετοχής στην ιστοσελίδα: www.TowerConference2010.gr
Τηλ: 2310 250 926 (µόνο σχετικά µε το συνέδριο), Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tower4women.gr

17 new) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στους Ανθρώπινους Πόρους, προσφέροντας ένα δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας µε
συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρουµε στα στελέχη µας τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε
εξειδικευµένα και καινοτόµα έργα, βοηθώντας την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναπτύξουν µία δηµιουργική σταδιοδροµία πάνω στην ειδίκευσή τους.
Αν ενδιαφέρεστε για µία καριέρα στο χώρο των συµβούλων, των µελετών ή των επιχορηγήσεων, ή επιθυµείτε να
στελεχώσετε κενές θέσεις εργασίας σε Εταιρείες-Πελάτες µας µπορείτε να µας στείλετε το βιογραφικό σας,. Για να
ενηµερωθείτε για τις άµεσα διαθέσιµες θέσεις επισκεφτείτε το http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51.
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