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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.
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 Δελτίου.
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.
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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1 new) Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σημαντική διεύρυνση των
δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε έως τις 23 Αυγούστου 2010 του σχεδίου νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων
σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες
διατάξεις» και αφορά τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό
πρότυπο, το οποίο βασίζεται:
Στην ανταγωνιστικότητα.
Στην ποιότητα.
Στην εξωστρέφεια.
Στην καινοτομία.
Στην παραγωγική αναδιάρθρωση.
Στην πράσινη επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ο νέος αναπτυξιακός νόμος για πρώτη φορά περιλαμβάνει τους περισσότερους από
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη)
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης
εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων
του συγκεκριμένου τομέα)
Τουριστικός τομέας (μόνο η ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών τουλάχιστον 4 * και κάμπινγκ τουλάχιστον Γ
τάξης. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών)
Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία )
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν την νομική μορφή ατομικής
επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της
επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες
επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν:
τη δημιουργία νέας μονάδας
την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβές συμβούλων
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Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
Επιχορήγηση κεφαλαίου
Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου
Φορολογική απαλλαγή
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας:
Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, πλην της φορολογικής απαλλαγής, και
της δημιουργούμενης απασχόλησης τα οποία παρέχονται πάντοτε μεμονωμένα,
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους με έναρξη την 1/1/2011. Η αξιολόγηση των
προτάσεων θα γίνεται εντός των επομένων 5 μηνών και οι προτάσεις που συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της βαθμολογίας θα
εγκρίνονται με βάση την φθίνουσα σειρά κατάταξής τους μέχρις εξαντλήσεως των ανά εξάμηνο διαθέσιμων πόρων. Καθώς οι
προτάσεις για φορολογική απαλλαγή θα εγκρίνονται χωρίς να μπουν στους πίνακες κατάταξης και ανεξαρτήτως διαθέσιμων
πόρων, οι επιχειρήσεις με ικανοποιητική κερδοφορία είναι προτιμότερο να επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής
απαλλαγής ώστε να εξασφαλίζουν την έγκρισή τους.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με την μεγαλύτερη εξειδίκευση και
την βαθύτερη πείρα, για την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Πελάτες της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της
παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, οι οποίες εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου διαβάστε την περίληψη του Αναπτυξιακού
νόμου, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Εάν θέλετε να δείτε την αναλυτική λίστα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων ΚΑΔ πατήστε εδώ. Για τις αλλαγές του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου υπό διαβούλευση σε σύγκριση με τον Ν.3299/04 πατήστε εδώ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Δημήτρης Δίτσικας, 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

2new) Στις 15/10/2010 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα
«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» με επιδότηση 35% έως 45% σε επενδύσεις του Τομέα της
Μεταποίησης.
Έως τις 15 Οκτωβρίου 2010 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων
για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα συνολικού
προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης.
Η διαφοροποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος από το προηγούμενο πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από νέες επιχειρήσεις αλλά και τα μικρότερα ποσοστά
ενίσχυσης. Ωστόσο, λόγω των μικρότερων ποσοστών ενίσχυσης, αλλά και του μεγαλύτερου προϋπολογισμού που διατίθεται
αποκλειστικά στον τομέα της μεταποίησης, αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από αυτές του
προηγούμενου προγράμματος. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που απέτυχαν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα λόγω
του μεγάλου ανταγωνισμού, θα πρέπει να προσπαθήσουν ξανά, καθώς οι πιθανότητες επιτυχίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
είναι μεγαλύτερες.
Ποιοι ενισχύονται:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις
επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού στον τομέα της μεταποίησης.
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2008 πρέπει να είναι μικρές ή πολύ μικρές, να λειτουργούν νομίμως, να
μην παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία (ή διετία κατά περίπτωση) και να μην
εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
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Τι χρηματοδοτείται;
• Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
• Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
• Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
• Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
• Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
• Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
• Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Επιλέξιμες δαπάνες;
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
• Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20 %
• Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: 100%
• Αγορά τεχνογνωσίας : 10%
• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
• Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών: 10.000 €
• Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου: 4.000 €
• Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: 10.000€ έκαστη
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών
της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% ανάλογα με
την γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το
υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του
έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, 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
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

3) Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε αγροτικές ορεινές περιοχές ΟΠΑΑΧ
με επιδότηση 50% έως 60% .
Έως τις 15 Οκτωβρίου 2010 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων
για τον άξονα 3 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, με έμφαση στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας και στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και αφορά κυρίως αγροτικές περιοχές παρέμβασης των Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ).
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
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Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση.
Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του
Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την
ίδια κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι στο παρόν μέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι
600.000 € και έως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση: Επισκέψιμα αγροκτήματα στην περίπτωση που η παρέμβαση
περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης
δύναται να αφορούν, είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως τα 300.000 €.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 60% για Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νησιά Βορείου
Αιγαίου, και ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή
και χρηματοδότηση από τράπεζα.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων του άξονα 3 μέσω της προσέγγισης Leader (άξονας 4) οι περιοχές παρέμβασης θα
συμπεριλαμβάνουν, εκτός των ορεινών και μειονεκτικών και πεδινές αγροτικές περιοχές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του
έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

4 new) Φωτοβολταϊκά. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν προτεραιότητα οι αιτήσεις που
υποβάλλονται για φωτοβολταϊκά στις στέγες βιομηχανικών και λοιπών κτηρίων για έργα έως
1.000KW.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των κτηρίων με ισχύ έως 1MW θα
πρέπει να βιαστούν ώστε να καταθέσουν αίτηση στην ΔΕΗ έως την 3η Σεπτεμβρίου 2010, καθώς οι αιτήσεις που κατατίθενται έως
την ημερομηνία αυτή, θα εξεταστούν με προτεραιότητα σε σχέση με τις εκατοντάδες αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί για
φωτοβολταϊκά έργα σε γήπεδα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστημάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήμερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και μελετών σε περισσότερα από
250 έργα από 20 KW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά και να προσφέρει μία
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υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο
χέρι.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5 new) Δόθηκε παράταση έως την 27/9/2010 για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ένδυση
– Υπόδηση. Νέες προοπτικές»
Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης & Δέρματος με ορίζοντα
2ετίας, δίνεται στις ΜΜΕ μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007.
Η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών είναι οι βασικές
επιδιώξεις του προγράμματος, σε έναν πολύπαθο κλάδο της μεταποίησης την τελευταία 20ετία.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 30.000 - 150.000 € για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό
επιδότησης 35%, 40%, 45%, ανάλογα με τη γεωγραφική ενότητα, ενώ για τις Μεσαίες διαμορφώνεται από 80.000 – 200.000 €, με
ποσοστό επιδότησης που κυμαίνεται από 30%, 35%, 40% επίσης κατά γεωγραφική ενότητα.
Το Χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου είναι :
Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον) 25%.
Δημόσια Χρηματοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 30% έως 45%.
Τραπεζική Συμμετοχή (δυνητική) το υπολειπόμενο ποσοστό.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ατομικές ή να έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, με κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες
που περιγράφονται από τους ΚΑΔ08 13, 14, 15, 71.20.11.02, 71.20.11.08, 71.20.12, 71.20.19.04, 74.10.19.01, 74.10.19.04,
74.10.19.06.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
Εξοπλισμό – Ειδικές Εγκαταστάσεις - Ασώματα Πάγια, οι οποίες δύναται να καλύπτουν μέχρι και το 100% επιχειρηματικού
σχεδίου, (π.χ. Παραγωγικός εξοπλισμός, κύριος και βοηθητικός, συστήματα καταχώρησης, ανεύρεσης, παραλαβής και
μεταφοράς των προϊόντων μέσα σε αποθηκευτικούς χώρους, συστήματα ελέγχου συντήρησης των προϊόντων και των
συνθηκών αποθήκευσης, μεταφορά τεχνογνωσίας , κ.λ.π.)
Άυλες Δαπάνες μη παγιοποιούμενες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και Οργάνωσης, Δαπάνες συμβούλων οι οποίες
μπορούν να καλύψουν μέχρι το 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η υποβολή των
προτάσεων άρχισε στις 21 Ιουνίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, μπορεί να
αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς
και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του
προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@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
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6 new) Προκήρυξη προγράμματος για πρότυπα έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε Δημόσια Κτήρια.
Με την πρόσκληση της παρούσας πράξης, χρηματοδοτούνται 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, έργα παραγωγής
θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσια κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες
Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου να
περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης -ΖΝΧ) των κτιρίων.
Δικαιούχοι είναι:
Υπουργεία
Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (εκτός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Με την παρούσα πρόσκληση δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών και
της ανάγκης άμεσης ένταξης και υλοποίησης ώριμων έργων για την τήρηση των προβλέψεων του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να βιαστούν καθώς θα εγκριθούν οι προτάσεις που με σειρά προτεραιότητας ικανοποιούν
τα κριτήρια αξιολόγησης έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι:
Α. Οι ακόλουθες δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):
Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού.
Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας.
Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας.
Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.
Β. Οι ακόλουθες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ):
Προσθήκη θερμομόνωσης (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη).
Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια).
Συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού, εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων του κτιρίου.
Συστήματα μηχανικού δροσισμού – αερισμού.
Φύτευση δώματος εκτατικού τύπου.
Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με σύστημα που κάνει χρήση ΑΠΕ, ή φυσικού αερίου, ή υγραερίου.
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού με νέο κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης.
Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση
σωληνώσεων.
Εγκατάσταση συστημάτων (BEMS).
Γ. Οι ακόλουθες υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου.
Τεχνικές Μελέτες.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Δράσεις δημοσιότητας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων έχει τη δυνατότητα είναι
σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, την διαχείριση και
ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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7 new) Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα προγράμματα digi-content και digi-retail .
Τα προγράμματα digi-retail και digi-content έχουν το χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στοχεύουν
στην αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας.
Συγκεκριμένα, το «Digi-retail» αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και
αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις συνέργειες
ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών.
To «Digi-content», αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο θα μπορεί να
αξιοποιηθεί εμπορικά, ενισχύοντας τον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου,
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση
θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
• Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας,
ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
• Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν
εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου για το πρόγραμμα digi-retail
ή στους κλάδους των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων (Εκδόσεις Βιβλίων, Επιστημονικών και Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων,
Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδόσεις Τύπου), των παρόχων ενημερωτικού περιεχομένου, της διαχείρισης έντυπου και της διαχείρισης και
εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού για το digi-content.
• H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα
και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση
υπερβαίνουν τα 200.000€.
• H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Διαδικασία Εξέτασης Επενδυτικών Προτάσεων
Κατά τη φάση της υποβολής οι δικαιούχοι θα κατατάσσονται σε προκαθορισμένες και δημοσιευμένες κατηγορίες ανάλογα τα
κριτήρια ανάλογα με τα κριτήρια αξιολόγησης του κάθε προγράμματος.
Ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης των δικαιούχων και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου τους (επιλογή δαπανών – ενεργειών –
καλαθιών) θα υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ανά υποβαλλόμενη πρόταση.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση και θα τηρούν φάκελο με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα digi retail.
E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων.
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) .
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ
υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
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Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας,
διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την
αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και
πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας,
Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
για τη διεύρυνση του πελατολογίου
Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες
καταναλωτικές προτιμήσεις
Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons).
Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε
ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη
δράση.
Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια –
προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Επενδύσεις που ενισχύονται digi-content
Ε(1): Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση και
δημιουργία περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(2): Υπηρεσίες και εφαρμογές επεξεργασίας, εμπλουτισμού, διαχείρισης και μετατροπής ευρυζωνικού πολυμεσικού
περιεχομένου (μέχρι 30% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(3): Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού πολυμεσικού υλικού σε πολλαπλά
κανάλια (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(4): Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης του κοινού μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων (μέχρι 15% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(5): Υπηρεσίες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου, όπως ενδεικτικά δημιουργία
πλάνου εμπορικής εκμετάλλευσης, υπηρεσίες μέτρησης της διάχυσης-διάδοσης του περιεχομένου κλπ (μέχρι 10%
του επενδυτικού σχεδίου)

Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία της Δράσης
Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα όρια των επενδυτικών σχεδίων (Επιχορήγηση και Ιδιωτική Συμμετοχή)
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
Π/Υ Επενδυτικού Σχεδίου Από 10.000€ έως Από 25.000€ έως Από 50.000€ έως
DIGI-RETAIL
100.000€
150.000€
250.000€
Π/Υ Επενδυτικού Σχεδίου Από 10.000€ έως Από 20.000€ έως Από 50.000€ έως
DIGI-CONTENT
50.000€
80.000€
200.000€

ΜΕΓΑΛΗ
Από 100.000€ έως
500.000€
Από 100.000€ έως
200.000€
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Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου τα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Ποσοστό Επιχορήγησης
DIGI-RETAIL
Ποσοστό Επιχορήγησης
DIGI-CONTENT

60%

Κατηγορία Δικαιούχου
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
60%

50%

ΜΕΓΑΛΗ
40%

50%

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου
όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί
τρεις)
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων
(digi-retail), ανέρχεται στα 100.000.000€, και για την ενίσχυση επενδύσεων (digi-content) ανέρχεται σε 20.000.000€.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων έχει τη δυνατότητα είναι
σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, την διαχείριση και
ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της
εταιρείας μας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

8) Φωτοβολταϊκά. Ξεκινά εντός των επομένων ημερών η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη ΔΕΗ
για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), όπου προσδιορίζονται τα βήματα της
αδειοδοτικής διαδικασίας για φωτοβολταϊκά έργα έως 100KW από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, αναμένεται εντός των επομένων
ημερών η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων.
Τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα αυτά είναι τα εξής:
Σε κτίρια ή στέγαστρα έως 1.000KW.
Υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ό.Π.Ε,Κ,Ε,Π.Ε.) για έκδοση προσωρινής (αφορά αποκλειστικά το έτος 2010) βεβαίωσης ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας
αγρότης. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα http://www.opekepe.gr/ape.asp .
Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής ή
όχι από Ε.Π.Ο.
Υποβολή φακέλου αιτήματος στο Διαχειριστή Δικτύου (αρμόδια τοπική υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
- Δ.Ε.Η.) για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης
Υποβολή στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(α) αιτήματος για το χαρακτηρισμό του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός και, εφόσον χαρακτηρισθεί ως
γη υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.),
(β) αιτήματος για τη χορήγηση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
Αίτημα στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης στο Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Η.)
Αίτημα για Σύμβαση Αγοραπωλησίας στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή το Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.
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Σημειώνεται ότι ήδη προχωρά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη ΔΕΗ
Σε κτίρια ή στέγαστρα έως 1.000KW.
Σε γήπεδα έως 500KW.
Οι αιτήσεις στα γήπεδα θα αρχίζουν να εξετάζονται μετά την 4/9/2010 και μετά την εξέταση των αιτήσεων στα στέγαστρα και των
αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν.3851/2010, τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται από επαγγελματίες αγρότες
στην ιδιοκτησία τους, εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα. Η προτεραιότητα των κατ'
επάγγελμα αγροτών στην εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων κατοχυρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΔΕΗ. Καθώς οι
αιτήσεις όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν με τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
βιαστούν αν θέλουν να έχουν σημαντικές πιθανότητες έγκρισης.
Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απλουστεύεται, καθώς δεν απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ για έργα έως 1.000 KW, ενώ
δεν απαιτείται και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια και για έργα έως 500KW σε οικόπεδα. Η
διαδικασία απαιτεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία και προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή,
η οποία καθίσταται δεσμευτική μετά τη βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Σημειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία από τις ασφαλέστερες επενδυτικές
δραστηριότητες, που απολαμβάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές, σταθερές και προβλέψιμες αποδόσεις, με πολύ περιορισμένη
εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση των
φωτοβολταϊκών συστημάτων εξαρτάται από την προβλέψιμη ηλιοφάνεια της περιοχής εγκατάστασής τους, ενώ έχουν πολύ μικρό
λειτουργικά κόστος και εξασφαλισμένη τιμή πώλησης για 20 χρόνια. Με το σημερινό κόστος εγκατάστασης και τις σημερινές τιμές
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά έχουν σταθερή καθαρή απόδοση της τάξης του 13% το έτος. Οι ιδιαίτερα
ελκυστικές αποδόσεις των φωτοβολταϊκών οδήγησαν χιλιάδες επενδυτές στην υποβολή αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) το 2007, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων τα 2,5 τελευταία έτη.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστημάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήμερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και μελετών σε περισσότερα από
250 έργα από 20 KW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά και να προσφέρει μία
υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο
χέρι.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός». Επιδότηση 40% σε
επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα.
Η προδημοσίευση του προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού Κλάδου,
για τον οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με ορίζοντα τετραετίας (λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν παρατάσεων),
να εκσυγχρονίσει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του σε μια προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, με μείωση
κατανάλωσης ενέργειας και νερού και εφαρμόζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών όπως:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιοθερμία, συμπαραγωγή κλπ).
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Διαφήμιση και Προβολή που συσχετίζεται με την υιοθέτηση των πράσινων πολιτικών.
Έτσι, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται, αφενός η μείωση του κόστους λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, αφετέρου η
υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία αποδέχεται και επικροτεί όλο και μεγαλύτερο μέρος της Τουριστικής
Αγοράς.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 €. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100
κατοίκων).
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Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει την 1/7/2010 και ολοκληρώνεται την 10/9/2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων σε χρόνο απολύτως πολύτιμο για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
Διενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων
ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην
ξενοδοχειακή μονάδα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσής τους. Στόχος είναι η απόκτηση
επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου, με βάση το οποίο θα γίνει ο
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην εν λόγω μονάδα.
Συγκεκριμένα, η εφαρµογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, µπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά
επίπεδα:
Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της
επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν µε βάση το κόστος της εφαρµογής των µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη προέρχονται, όχι μόνο από την προφανή μείωση του κόστους καταναλισκόμενης
ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού, τη μείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας των
πελατών και των εργαζοµένων της ή διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητά της και κατά
συνέπεια το παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν.
Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη μείωση των εκποµπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια
θερµοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με την
παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες και
σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προμηθευτές, για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές κτιριακές
παρεμβάσεις.
Εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, στηριζόμενο στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, στους στόχους
που έχουν τεθεί και στις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης στη φάση της
αξιολόγησης. Παράλληλα, η θέσπιση πραγματικών και εφικτών στόχων θα διασφαλίζει την τελική επιχορήγηση της επένδυσης
(μετά την έγκριση), καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηματοδότησης είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί παρά ελάχιστα για την προετοιμασία του φακέλου στην
κρίσιμη περίοδο της υψηλής τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα θα διαθέτει μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα χρήσιμη μελέτη – οδηγό
των βέλτιστων ενεργειακών δράσεων, η υλοποίηση των οποίων θα φέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ 2310 531000 εσωτ. 111, κιν. 6956 303117 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

10) Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από ΓΓΕΤ νέων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που δεν
έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ για R&TD
Βασικός στόχος της Δράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες 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.
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Τα ερευνητικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:
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
Διάστημα 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:
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

11) Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραμμα Eurostars
Το Πρόγραμμα Eurostars είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που 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 καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φορείς (μικρομεσαίες 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.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι ανωτέρω φορείς μέσω:
Της τεχνογνωσίας που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με επιστημονικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά
ιδρύματα, κτλ.).
Της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο.
Της απόκτησης τεχνολογικών εφοδίων για την παραγωγή και σύντομη προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, με στόχο
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά την συμμετοχή Ελληνικών φορέων σε ένα έργο Eurostars, βασική προϋπόθεση πού πρέπει να πληρείται είναι η
κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για κάθε φορέα, να μην υπερβαίνει το 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών,
ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός τουλάχιστον δημοσιευμένου ισολογισμού. Μπορούν να συμμετάσχουν
έως δύο Ελληνικές εταιρίες ανά έργο, με την επιπλέον υποχρέωση συμμετοχής ως υπεργολάβος ενός ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικού
Κέντρου, κτλ, (μέγιστο κόστος υπεργολαβίας 40% του προϋπολογισμού του ανάδοχου φορέα).
Ο προϋπολογισμός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους πρέπει να κυμαίνεται από 160.000 € έως 400.000 €, με αντίστοιχη
αιτούμενη δημόσια επιχορήγηση 80.000 € έως 200.000 € (50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών).
Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:
Ποιότητα κοινοπραξίας και διαχείριση έργου: τεχνολογική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων, προστιθέμενη
αξία από την συνεργασία, επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (IPR).
Τεχνολογία και καινοτομία: ωριμότητα προτεινόμενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθμός καινοτομίας
(ιδιαίτερα σημαντικό να είναι υψηλός), τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής.
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Εμπορική εκμετάλλευση: μέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηματική προοπτική για τις ΜΜΕ που συμμετέχουν,
προσδοκώμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, μικρός χρονικός ορίζοντας διάθεσης των αποτελεσμάτων του έργου στην
αγορά.
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2010, 20.00 CET. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu/ , κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη».
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου 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 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

12) Δύο νέοι διαγωνισμοί βραβεύουν την καινοτομία με χρηματικά έπαθλα
Τη διοργάνωση ενός καινοτόμου διαγωνισμού ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, στόχος του οποίου είναι η στήριξη της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με έξι Πανεπιστημιακά ιδρύματα
της χώρας μας. Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές
εφαρμογές, περιβάλλον και τεχνολογία και εναλλακτικά κανάλια τραπεζικής εξυπηρέτησης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις
φάσεις, οι οποίες συνολικά θα διαρκέσουν από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2010. Η υποβολή των προτάσεων στην πρώτη
φάση θα αρχίσει στις 19 Ιουλίου 2010 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου. Θα βραβευθούν 4 ιδέες με τα ποσά των 20.000, 10.000,
6.000 και 4.000 ευρώ, αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών που είναι νόμιμα
μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, Κύπρου ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr/bank/innovation.
H Eurobank EFG και ο ΣΕΒ διοργανώνουν από κοινού ένα διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας με στόχο την
προβολή και ανάδειξη των δημιουργικών δυνατοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική
κοινότητα, τους ερευνητές και τους παραγωγούς καινοτομίας. Ο διαγωνισμός θα αναδείξει χωριστά τα προϊόντα εφαρμοσμένης
έρευνας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καινοτομίας. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν για κάθε πεδίο χωριστά είναι δύο: Α'
βραβείο: 15.000 ευρώ, Β' βραβείο: 8.000 ευρώ. Δικαιούχοι των βραβείων είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας. Η προθεσμία
υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 30 Ιουνίου 2010, ενώ οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο
www.kainotomeis.gr .
Η ΑΤΛΑΝΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει όλες τις δράσεις ανάπτυξης νεοσύστατων και υφιστάμενων καινοτόμων
επιχειρήσεων. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσους επιθυμούν γρήγορη και ορθή ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους σχεδίων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μπαξεβάνης Νάσος , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr

13) Ενεργοποίηση προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών
αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την εγγύηση χαμηλότοκων δανείων, για την κάλυψη δαπανών
αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτονται ειδικότερα δαπάνες:
Αγοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών.
Ειδών και Υλικών συσκευασίας, αναλώσιμων υλικών.
Υπηρεσιών.
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο σωρευτικά σε 300.000 ευρώ. Μια επιχείρηση μπορεί
να υποβάλει έως έξι αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά, εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος.
Το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Yπό σύσταση (που διαθέτουν όμως ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 50
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εργαζόμενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Διαθέτουν Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.
Επισημαίνεται πως στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου
Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει
την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στη Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης
ΜΕ/ΠΜΕ».
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή
του δανείου αυτού.
Οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες.
Οι οποίες είναι προβληματικές ή έχουν παραβάσεις Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Τα χρήματα του δανείου χορηγούνται απευθείας στους προμηθευτές των επιχειρήσεων με δίγραμμη επιταγή ή με έμβασμα (στην
περίπτωση προμηθευτών του εξωτερικού). Η καταβολή του ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης και με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2011. Nα σημειωθεί ότι στις επιλέξιμες
δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των παραστατικών για τα οποία χορηγείται το δάνειο.
Η επιχείρηση που επιθυμεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και υποβάλει, μεταξύ άλλων, τα νόμιμα παραστατικά επί
πιστώσει (τιμολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά ή
προτιμολόγια/προσφορές σε ισχύ) για την αγορά των παραπάνω τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης έως και 60
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι εξαμηνιαίας συχνότητας πληρωμής δόσεων και με
εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ' ανώτατο όριο.
Ως επιτόκιο βάσης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6 μήνες, μέχρι την επέτειο
δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η διάρκεια του δανείου
είναι έξι έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος δανείου. Εξασφαλίσεις θα
παρέχονται εκ μέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση
παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού δανείου.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31/12/2011, εκτός και αν ο προϋπολογισμός του εξαντληθεί νωρίτερα. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η Αυγούστου 2011, ενώ η
παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που μπορεί να καλύψει δάνεια συνολικού
ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισμός προβλέπεται να ανέλθει με νεότερη απόφαση σε 1
δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην υποβολή προτάσεών σας προς το ΤΕΜΠΜΕ.
Για αναλυτική πληροφόρηση μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

14) Ενεργοποίηση προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Το πρόγραμμα αφορά την εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία. Για την υπογραφή δανειακής σύμβασης δεν είναι προαπαιτούμενη στα πλαίσια
του παρόντος προγράμματος η προσκόμιση φορολογικής και/ή ασφαλιστικής ενημερότητας.
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό προς εγγύηση ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου σε 100.000 ευρώ. Το
ανώτατο ποσό του δανείου ανά επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων βάσει του ακόλουθου
πίνακα:
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 0 έως και 4,99

40.000,00 €

5 έως και 19,99

70.000,00 €

20 έως και 49,99

100.000,00 €

Το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν έναρξη εργασιών έως 31-12-2009) οιασδήποτε νομικής μορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Επιχειρήσεις με υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής τους στις ΔΟΥ και στα
Ασφαλιστικά Ταμεία.
Επισημαίνεται πως στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου
Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει
την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης
ΜΕ/ΠΜΕ».
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή
του δανείου αυτού.
Οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες.
Οι οποίες είναι προβληματικές ή έχουν παραβάσεις Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Τα χρήματα του δανείου χορηγούνται απευθείας στις ΔΟΥ ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία με δίγραμμη επιταγή. Η καταβολή του
ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης και με καταληκτική ημερομηνία την
31η Δεκεμβρίου 2010.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μια αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα αφορά το σύνολο των υποχρεώσεών της
προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς τις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνουν το ποσό του
δανείου, τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να ρυθμίζονται οι υπόλοιπες.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι εξαμηνιαίας συχνότητας πληρωμής δόσεων και με
εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ' ανώτατο όριο.
Ως επιτόκιο βάσης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6 μήνες, μέχρι την επέτειο
δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η διάρκεια του δανείου
είναι έξι έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος δανείου. Εξασφαλίσεις θα
παρέχονται εκ μέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα, για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ. Σε
περίπτωση παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού δανείου.
O προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που μπορεί να καλύψει δάνεια συνολικού
ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισμός προβλέπεται να ανέλθει με νεότερη απόφαση σε 1
δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31η Δεκεμβρίου 2010, εκτός και αν ο προϋπολογισμός του εξαντληθεί νωρίτερα. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η Οκτωβρίου 2010, ενώ η
παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην υποβολή προτάσεών σας προς το ΤΕΜΠΜΕ. Για
αναλυτική πληροφόρηση μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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