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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
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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) Νέα Γραφεία στην Αθήνα
Από την Τρίτη 19/4/2011, το Υποκατάστημα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αθήνα μεταφέρεται σε νέα γραφεία και
συγκεκριμένα στην οδό Λ. Κατεχάκη 17, ΤΚ 115 25. Τηλέφωνo επικοινωνίας, fax και e-mail παραμένουν ως έχουν.
Τηλ. 210 6563800, fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr

2. (NEW) Προκηρύχτηκε ο Νέος Επενδυτικός Νόμος – Από 21/4 έως 31/5 οι υποβολές προτάσεων. Τι
προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις
Σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης έως 55% για το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του νέου Επενδυτικού Νόμου
3908/2011. Μετά την δημοσίευση των αναμενόμενων υπουργικών αποφάσεων που εξειδικεύουν τις προβλέψεις του νόμου, οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να ετοιμαστούν άμεσα για να προλάβουν την προθεσμία υποβολής που λήγει την 31/5 2011.
Οι δημοσιευμένες αποφάσεις αφορούν τα γενικά επενδυτικά σχέδια (τεχνολογικής ανάπτυξης, περιφερειακής συνοχής και γενικής
επιχειρηματικότητας). Αναμένονται οι αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια (μεγάλα, πολυετή, επιχειρηματικότητας των νέων
και clusters).
Ουσιαστική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών προσωπικού για εφαρμοσμένη έρευνα.
Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 3908/2011 όπως διαμορφώθηκαν από τις υπουργικές αποφάσεις έχουν ως εξής:
Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε
επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες. Η ενίσχυση αφορά στην δημιουργία
νέας μονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας μονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα
προϊόντα είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της
επένδυσης, η δε ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και
φορολογικής απαλλαγής.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:
Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου έως το 40% του προϋπολογισμού.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των
τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και
των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο
υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια), έως 25% για Μεγάλες, 35% για Μεσαίες και
45% για μικρές επιχειρήσεις
Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας έως 35% για
Μεσαίες και 45% για Μικρές Επιχειρήσεις.
Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που θα διατεθούν στην πρώτη προκήρυξη των προγραμμάτων:
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας. 1.000 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. 500 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 200 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 100 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 40 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.
Όσα από τα παραπάνω ποσά δεν διατεθούν από την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, θα προστεθούν στα ποσά της δεύτερης
εξαμηνιαίας περιόδου που είναι κατά 20% μειωμένα σε σχέση με την πρώτη για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
και Περιφερειακής Συνοχής. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ποσών για την δεύτερη περίοδο για τα σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
παρά μόνο από τα αδιάθετα της πρώτης περιόδου. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές της συγκεκριμένης κατηγορίας
πρέπει να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα περίοδο.
Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το
σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% της ενίσχυσης και
φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 30% της ενίσχυσης ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και
φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του
μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας .
Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν την δυνατότητα ένταξης σε 2 ή 3 διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να
σταθμίσουν την πιθανότητα επιτυχίας που έχουν για κάθε μία από αυτές, βάσει της βαθμολογίας, ή βάσει του συνολικού ποσού
που διατίθεται ανά κατηγορία ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη από αυτές.
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Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν σε έντυπη μορφή από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο της εταιρείας στα γραφεία υποδοχής επενδυτών. Κατά την παραλαβή ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και δίνεται η
δυνατότητα συμπλήρωσης αυτού εντός 10 ημερών. Ακολουθεί η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρότασης. Με βάση τη
βαθμολογία, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται και
εγκρίνονται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά
Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα
επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη
συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του
κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.
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
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη
πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ
πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

3. (NEW) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σε Δραστηριότητες που για πρώτη φορά τίθενται στο ευνοϊκό
καθεστώς ενίσχυσης του Νέου Επενδυτικού Νόμου
Είναι γεγονός ότι ο νέος επενδυτικός νόμος αναφέρεται στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα εισάγει για πρώτη
φορά ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στο καθεστώς των ενισχύσεων που μέχρι τώρα ήταν εκτός, προσφέροντας μια πλειάδα
ευκαιριών για ανάπτυξη, επενδύσεις αλλά και πωλήσεις στους εν λόγω κλάδους.
Μερικές από αυτές είναι :
 Χερσαίες, πλωτές μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών καθώς και ταχυδρομικές μεταφορές και ταχυμεταφορές.
 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
 Τηλεπικοινωνίες.
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές και παραγωγές
κινηματογραφικών ταινιών).
 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις.
 Επενδύσεις τουρισμού υγείας.
 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία).
 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
Ακόμη οι παραδοσιακά επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
 Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
 Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 Όλος ο μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα,
καθώς και 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).
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Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και
ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και
παροχής ποτών).
Εκδοτικές δραστηριότητες.
Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για
παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι: υλικές (κτίρια και εξοπλισμός), άυλες (διασφάλισης ποιότητας, λογισμικά) και δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη σχετική με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.
Οι επιδοτήσεις γίνονται μέσω επιχορήγησης κεφαλαίου, φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, με
τα ποσοστά επιδότησης να κυμαίνονται από 15% έως 55%, ενώ ο προϋπολογισμός έχει σαν ελάχιστο όριο 100.000 για πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Ήδη το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι αρκούντως μεγάλο και πολλοί από αυτούς ετοιμάζονται να πάρουν μέρος, συλλέγοντας
προσφορές και διαμορφώνοντας τα επενδυτικά τους σχέδια περιμένοντας από το Υπουργείο το «εναρκτήριο λάκτισμα» την 21
Απριλίου 2011 με καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαΐου. Παρά τα όσα λέγονται για υποτονικό κλίμα στις αγορές, οι επιχειρήσεις
που σέβονται τον εαυτό τους αγνοώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις, προχωρούν στο σχεδιασμό μεσομακροπρόθεσμων
προγραμμάτων, αναγνωρίζοντας τη μόνη λύση για την έξοδο από την κρίση, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε εθνικό
επίπεδο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην 20ετή ιστορία της έχει υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων με υψηλότατα ποσοστά
επιτυχίας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Διαθέτοντας την πλήρη τεχνογνωσία, την άριστη εξειδίκευση και τη βαθιά
εμπειρία στην προετοιμασία και την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι σε θέση να συνεργαστεί μαζί σας άμεσα για την
ένταξη των δικών σας επενδυτικών σχεδίων στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου.
Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για δικιά σας χρήση όσο και για το πελατολόγιο σας, είμαστε σε
θέση να ορίσουμε σύντομα μία συνάντηση για να δούμε τις λεπτομέρειες, ώστε να δρομολογήσουμε το όποιο επενδυτικό
εγχείρημα κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες της επιχείρησης ή των πελατών σας για το επόμενο μεσομακροπρόθεσμο χρονικό
διάστημα των τριών έως πέντε ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

4. (NEW) Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
Αφορά τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και
βιομηχανικού τύπου, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας
Καστοριάς και Κιλκίς, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών, στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου.
Στις ανωτέρω επιχειρήσεις παρέχεται η ευχέρεια να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.
Οι συμβατικοί τόκοι του έτους 2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010. Η καταβολή των συμβατικών τόκων που θα προκύψουν
στο υπόλοιπο διάστημα της αναστολής γίνεται από τις επιχειρήσεις, κατά το μέρος που τις βαρύνει, και καταβάλλονται κατά την
ημερομηνία εκτοκισμού. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τους ανωτέρω τόκους.
Στις σχετικές διατάξεις υπάγονται ως ρύθμιση περιπτώσεις συμβάσεων δανείων, εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες
έχουν καταγγελθεί.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Δ25), Πανεπιστημίου 37, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2011 και θα αξιολογούνται από το
Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα παρέχει την τελική έγκριση
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για την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο του Γ.Λ.Κ. «για την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας των
επιχειρήσεων που αιτούνται την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου».
2. Μελέτη για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και σχέδιο εξυγίανσης, όπου είναι απαραίτητο.
3. Τα έντυπα Ε3 των τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.
4. Βεβαιώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενήμερες και ληξιπρόθεσμες εγγυημένες
από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές της επιχείρησης και οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί έναντι των οφειλών
αυτών.
5. Το έντυπο Ε7 που αφορά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
6. Πρόσφατη βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία.
7. Πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των
διαδικασιών υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας),
Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να καταβάλουν εξαμηνιαία και μέχρι τη
λήξη του δανείου προμήθεια ασφαλείας, σε ποσοστό 0,4%, επί του ανεξόφλητου κάθε φορά εγγυημένου υπολοίπου του δανείου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαπιστώνοντας σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς σε
θέματα πιστοληπτικής ικανότητας, θέτει μια νέα υπηρεσία στη διάθεση των πελατών της.
Η νέα υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα:
Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τις λεπτομέρειες της απόφασης για ρύθμιση των οφειλών.
Εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και το σχέδιο εξυγίανσης, όπου είναι
απαραίτητο.
Σύνταξη και υποβολή του φακέλου.
Παρακολούθηση της πορείας της αξιολόγησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με εικοσαετή εμπειρία και έχοντας ασχοληθεί με εξαιρετική επιτυχία με μια μεγάλη γκάμα
προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών της, είναι κοντά στον
επιχειρηματία και είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει σε πέρας μέχρι τέλους και την υπηρεσία τροποποίησης των όρων
αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

5. (NEW) Προκήρυξη προγράμματος για πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά
κτίρια
Χρηματοδοτούνται 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, οι ακόλουθες δράσεις, προκειμένου να περιοριστούν οι
ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και να ενθαρρυνθεί η
χρήση ΑΠΕ:
Α. Δράσεις ΑΠΕ:
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων
στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους
Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
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Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης του κτιριακού κελύφους
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική
επάρκεια του κτιρίου
Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων
και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Γ. Οι ακόλουθες υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου
Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη
και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των
λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και
καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση
CO2 και άλλων ρύπων κλπ.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.ά.), αποδόσεις λειτουργίας
εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.ά.
Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής
Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ.) και
Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.
H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα ενός συστήματος και η προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην
κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα επιτευχθεί:
μέσω της διασφάλισης επισκεψιμότητας των νέων εγκαταστάσεων από τους μαθητές,
της αναγραφής επ’ αυτών ή επί Πινακίδων των λειτουργικών αρχών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους,
της εγκατάστασης Συστημάτων καταγραφής και παρουσίασης της ανά πάσα στιγμή και σωρευτικά παραγόμενης ενέργειας, των
ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρησης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα,
της εκπόνησης Οδηγών λειτουργίας και της κυκλοφορίας Φυλλαδίων,
της δημιουργίας και συντήρησης Ιστοσελίδων κλπ.
Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει έως την 30/9/2011, η δε αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με τη διαδικασία της
άμεσης αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να βιαστούν καθώς θα εγκριθούν οι προτάσεις που με σειρά
προτεραιότητας ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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
Χρήστος Γράψας, τηλ. 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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

6. (NEW) Νέα Υπηρεσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Οι μηχανικοί της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας πιστοποιηθεί ως ενεργειακοί επιθεωρητές, έχουν τη δυνατότητα να
εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια και τα διαμερίσματα τα οποία σκοπεύετε να διαθέσετε προς ενοικίαση
ή πώληση.
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Σημειώνεται πως η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων
(κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και
κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Υφιστάμενα:
 Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και
ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 Από 9.7.2011: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».
Από την υποχρέωση έκδοση ΠΕΑ εξαιρούνται τα κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης
αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
του ΥΠΕΚΑ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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
Γράψας Χρήστος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140. 6943 293057, 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:vagenas@atlantisresearch.gr

7. Στα 100 εκ ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα».
Ενίσχυση έως 50% για δαπάνες που έχουν στόχο τις εξαγωγές
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις του
κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν
έως 50%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση,
εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (έναρξη πριν
από 1/1/2010), και με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου πριν
από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (4/2/2011).
Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών και κατασκευών πριν
από την 1/1/2008.
Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να
έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Ισχύει ο κανονισμός de minimis.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλλουν
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της
σύναψης διεθνών συνεργασιών.
Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
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Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 80%).
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (έως 50%).
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000€, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40% μέχρι
50% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
Β. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α: 50%.
Γ. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών, σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον
επιχειρήσεις της περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 50% για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 50%.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

8. (NEW) Χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της ποιότητας
ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ενίσχυση και εξειδίκευση του
ερευνητικού δυναμικού, καθώς και τη διεθνή συνεργασία μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με φορείς από ευρωπαϊκές
χώρες και άλλες χώρες, μέσω της υλοποίησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς και
δραστηριότητες.
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις:
Ε&Τ Έργα στη μεταποίηση (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 400.000 έως 2.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών,
ελάχιστος αριθμός φορέων τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).
Ε&Τ Έργα στις υπηρεσίες (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 έως 800.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών,
ελάχιστος αριθμός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).
Η δράση απευθύνεται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και
άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:
Φαρμακευτικά/Καλλυντικά προϊόντα
Τρόφιμα/Ποτά
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
Προηγμένα υλικά
Περιβάλλον
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Χημικές διεργασίες
Πληροφορική και επικοινωνίες
Ενέργεια
Ασφάλεια
Υπηρεσίες
Τα ποσοστά χρηματοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης. Το μέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του έργου. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 68,32 εκ. €.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 30/06/11.
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 6563816, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ 113, 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

9.

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Επιχορήγηση 50% για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 50% στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης για
την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των οργανωτικών
δομών των μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων.
Ποιοι ενισχύονται:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) που επιχειρούν ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις
επιλέξιμες δραστηριότητες του Παραρτήματος I.
Τα φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να μην ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα (συμμετοχή σε εταιρεία) από την 1/1/2010.
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το πολύ 5 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να είναι μικρές ή πολύ μικρές
επιχειρήσεις και να λειτουργούν νόμιμα.
Ισχύει ο κανονισμός De Minimis
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
A) Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία
καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε
επιχειρηματική καινοτομία.
B) Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν:
Την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης γνώσης / τεχνογνωσίας
την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους
την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία / διαδικασία παροχής υπηρεσιών
τους, δια μέσου της υλοποίησης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις.(25%)
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός.(80%)
Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες . (40%)
Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και
πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας.(40%)
Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων.(25%)
Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.(30%)
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Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις.(20%)
Δαπάνες μισθοδοσίας, στελεχών υψηλών προσόντων.(10%)
Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (20%)
Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, συνδρομές σε δίκτυα, έξοδα μετακινήσεων) μόνο για τις υπό σύσταση και όσες δεν έχουν κλίσει
1 χρήση.(5% και έως 12.000)
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται
από 30.000€ έως 300.000€, για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης, και
από 20.000€ μέχρι 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των υπολοίπων τομέων.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, για όλη την επικράτεια.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% και τραπεζικό δανεισμό όπου
απαιτείται. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού.
Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 δόσεις. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 50%.
Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του
Επενδυτικού Σχεδίου. Υποχρεωτικός στόχος είναι η απασχόληση, ενώ θα επιλεχθεί ένας από εμπορικές δεσμεύσεις – πωλήσεις ή
κερδοφορία ή εξαγωγές.
Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, η επιχείρηση, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να ζητήσει την κατά προτεραιότητα ένταξη, σε
προγράμματα του ΥΠΟΙΑΝ της επιλογής της. Το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να ασκηθεί για περίοδο τριών (3) ετών από την
ημερομηνία πιστοποίησης των ανωτέρω στόχων.
Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ. 2310 531000, e-mail: baxevanis@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

10. Τακτοποίηση Δυσμενών στοιχείων στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαπιστώνοντας σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς σε
θέματα πιστοληπτικής ικανότητας, θέτει μια νέα υπηρεσία στη διάθεση των πελατών της (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα). Αυτή
αφορά στην τακτοποίηση και στην κατά περίπτωση διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»
Η νέα υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα:
Να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για τα δυσμενή στοιχεία που καταγράφονται επιβαρυντικά γι αυτόν ή την επιχείρησή του
στα αρχεία τις «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».
Να προχωρήσει στην τακτοποίηση των στοιχείων αυτών.
Να προβεί στην κατά περίπτωση διαγραφή τους ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υφιστάμενη διαδικασία.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με εικοσαετή εμπειρία και έχοντας ασχοληθεί με εξαιρετική επιτυχία με μια μεγάλη γκάμα
προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών της, είναι κοντά στον ιδιώτη και
στον επιχειρηματία και είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει σε πέρας μέχρι τέλους και την υπηρεσία απαλοιφής των δυσμενών
στοιχείων από τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.
Για να μην χάνει κάποιος χρόνο και χρήμα και να μην εμπλακεί σε μια απόλυτα γραφειοκρατική διαδικασία για την οριστική
απαλλαγή του από τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, έχει τώρα τη δυνατότητα να αναθέσει σε εμάς τη διερεύνηση του προβλήματος και
την τακτοποίησή του στα πλαίσια των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τους υπεύθυνους της εταιρείας μας.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

11. Στα 500 εκ. ευρώ οι διαθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
«Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Παράταση έως 31/5/2011
Αυξήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις σε 500 εκ €. Αναλυτικότερα, η κατανομή αυτών των κονδυλίων αφορά: 135 εκ. € για
καπνοπαραγωγικές περιοχές, 75 εκ. € για νέους γεωργούς, 270 εκ. € για γεωργούς και κτηνοτρόφους, εκ των οποίων τα 20 εκ. € θα
δοθούν για ενίσχυση αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής. Ακόμη αυξάνεται, το ύψος της προκαταβολής του ποσού με την
οριστική ένταξη του έργου και από 20% που ήταν γίνεται 50%.
Όπως αναφέρεται από τον κ. Σκανδαλίδη, η αύξηση των πιστώσεων συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική
μείωση της βάσης των 40 μορίων. ενδεικτικά οι τροποποιήσεις αφορούν:
• νέους γεωργούς: 20 μόρια – φυτική παραγωγή, 25 μόρια – ζωική παραγωγή
• λοιπούς γεωργούς: 25 μόρια – φυτική παραγωγή, 30 μόρια – ζωική παραγωγή
Επίσης, καταργείται η βάση για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας (Βόρ. Αιγαίο-Νότιο Αιγαίο-Ιόνια), καταργείται η επιμέρους
βάση των 15 μορίων και υπάρχουν βελτιώσεις κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας για νέους γεωργούς του 2006,
αύξηση πριμοδότησης «πρώην» και «νυν» καπνοπαραγωγών, πυρόπληκτες περιοχές).
Ποιοι ενισχύονται:
• Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
• Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
• Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
• Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
• Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.
• Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.
• Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (όχι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών).
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης:
Ζωική παραγωγή
• Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.
• Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες.
• Αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
• Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
• Αιγοπρόβατα.
• Χοιροτροφία.
• Πτηνοτροφία.
• Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών.
• Μελισσοκομία.
• Σηροτροφία.
• Σαλιγκαροτροφεία.
Φυτική παραγωγή (θερμοκήπια – άλλες περιπτώσεις)
• Οπωροκηπευτικά.
• Ελιά και ελαιόλαδο.
• Αμπέλι.
• Αρωματικά φυτά.
Επενδυτικά σχέδια στην καθετοποίηση της παραγωγής
Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να
πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). 1. γάλα, 2. πουλερικά, 3. διάφορα
ζώα, 4. δημητριακά, 5. ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, 6. οπωροκηπευτικά, 7. άνθη, 8. αρωματικά φυτά.
Επιλέξιμες δαπάνες:
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• Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων.
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες,

υπολογιστές).
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

για ιδία κατανάλωση.
• Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.
• Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
• Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Η επιδότηση ανέρχεται ΣΕ:
ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΟΡΕΙΝΕΣ –ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - NATURA
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΝΕΟΣ
ΛΟΙΠΑ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
75%
75%
60%
50%
50%
40%

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να
αποτελείται εξ ολοκλήρου από δανεισμό.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός(Παράρτημα ΙΙΙ) της πρότασης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
•
50.000 € για οπωροκηπευτικά για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι νέοι γεωργοί μέλη ομάδας παραγωγών και δεν είναι κάτοικοι
νησιών με πληθυσμό μικρότερο από 3.100 κατοίκους.
•
180.000 € για επενδύσεις μηχανολογικό εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.
•
200.000 € για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
•
300.000 € για καθετοποίηση παραγωγής.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως την 31/5/2011 και ακολουθεί η έντυπη υποβολή του φακέλου
εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα
εξάμηνης παράτασης. Η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να γίνει μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης 20%, τη συνάφεια του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
με τις απαιτήσεις και τους στόχους του Προγράμματος και τεκμηρίωση της επένδυσης 80%. Μετά την αξιολόγηση και
βαθμολόγηση, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του
ύψους της επιχορήγησης.
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:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920 Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

12. Επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα: επιδότηση 40% με το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»
- Προδημοσίευση
Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον τομέα του
τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
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Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή
περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου,
Γαστρονομικός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας).
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 € αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του
έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην Δημοσίου και θυγατρικών αυτού), και οι Συμπράξεις
των ανωτέρω, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, με επιλέξιμο ΚΑΔ08 πριν την 01/01/2010 και λειτουργούν
νόμιμα (άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται). Στην περίπτωση σύμπραξης, ο κύριος του προγράμματος με ποσοστό
συμμετοχής πάνω από 40% στον προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει ΚΑΔ 55 (καταλύματα) ή 79 (τουριστικά γραφεία), και έναρξη
πριν από την 01/01/2010, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.
Επιλέξιμες Ενέργειες :
Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία –
πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS,
ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
•
Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων
χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
•
Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων),
δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
•
Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού) όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών,
έρευνα αγοράς
•
Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.
•

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, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Για
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

13. Αναμένεται η προκήρυξη 4 νέων δράσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ‘Ψηφιακή
Σύγκλιση’ συνολικής αξίας 340 εκ. €
Οι τέσσερις νέες δράσεις ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιφερειακής ανάπτυξης και αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του
2011. Κύριος ευνοημένος είναι ο κλάδος της πληροφορικής που χρηματοδοτείται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Όμως,
χρηματοδοτούνται και οι υπόλοιποι κλάδοι για αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Δράσεις χρηματοδότησης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός

Ενίσχυση της Ζήτησης (ICT for Market)

180 εκ €

Ενίσχυση της Προσφοράς (ICT for Growth)

120 εκ €

Ενίσχυση Χρήσης Κινητών Υπηρεσιών

15 εκ €

Ενίσχυση Χρήσης Επιχειρησιακών

25 εκ €

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε εταιρείες κάθε κλάδου επιδοτώντας την ενσωμάτωση
σύγχρονων τεχνολογιών. Η προκήρυξη προσδιορίζεται μέσα στο πρώτο
εξάμηνο. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους για την
ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής. Ως
παράδειγμα αναφέρονται εφαρμογές στην βιομηχανία, στην Γεωργία,
στον ψηφιακό πολιτισμό, σε δράσεις κοινωνικής ένταξης (e-inclusion)
εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. Επιδοτούνται σχέδια από 100.000 ευρώ
μέχρι 5 εκατ. ευρώ.
Ενίσχυση για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων από
εταιρείες του κλάδου. Χρηματοδοτεί την ανάπτυξη προϊόντων, αλλά
και τις θέσεις εργασίας
Ενίσχυση της αγοράς κινητών υπηρεσιών (Mobile Apps) από
επιχειρήσεις με διανομή κουπονιού ενδεικτικής αξίας 2.000 ευρώ.
Ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συμβατών με
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φορολογικές απαιτήσεις με κουπόνι που θα διατίθεται στις εταιρείες
αξίας 2.000 ευρώ.

Εφαρμογών

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 επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

14. (NEW) TPM Workshop: Total Productive Maintenance – Από τη θεωρία στην πράξη
Μετά από την πολύ πετυχημένη διεξαγωγή του Workshop στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6th Maintenance Forum, δίνεται η ευκαιρία
και στις εταιρίες της Βορείου Ελλάδος να γνωρίσουν σε βάθος τις αρχές του TPM και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με παραδείγματα από την Ελληνική πραγματικότητα, θα γνωρίσουν τους πυλώνες του TPM, και θα
μάθουν πως θα βάλουν τις εταιρίες τους σε μία τροχιά διαρκούς βελτίωσης και ανταγωνιστικότητας. Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα
μέσα από ομάδες εργασίας να αναπτύξουν τα δικά τους KAIZEN, αντιμετωπίζοντας χρόνιες απώλειες της παραγωγής.
Κύριος εισηγητής του workshop είναι ο κ. Νίκος Νασιόπουλος (TPM Executive Consultant, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society) ο
οποίος ως Τεχνικός Διευθυντής ανέπτυξε και εφάρμοσε το TPM στην Ελαΐς Unilever από το 1996 έως το 2008.
Στο πλαίσιο του TPM workshop θα αναπτυχθούν οι ενότητες:
• Εφαρμόζοντας το TPM
• Αναλύοντας τους σημαντικότερους πυλώνες του TPM
• Απώλειες της παραγωγής – Αναγνωρίζοντας τον εχθρό
• Μαθαίνοντας να αντιμετωπίζω τις απώλειες
• Οφέλη από την εφαρμογή του TPM – Πραγματικά παραδείγματα
• ΚΑΙΖΕΝ: Το εργαλείο για την εστιασμένη διαρκή βελτίωση
• Εργασία ανά ομάδες για την εκτέλεση ΚΑΙΖΕΝ
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη σελίδα: http://www.abe.gr/news_gr.html
Το TPM Workshop θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2011 στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης. Το κόστος
συμμετοχής είναι 240€ (Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ23%). Το σεμινάριο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το 0,45 του ΛΑΕΚ.
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 15 άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Διοργάνωση: ATLANTIS Engineering
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με τη γραμματεία στα: τηλ: 2310-233.266, fax: 2310-804.947, e-mail: mail@abe.gr
Υπεύθυνος: Κοσμάς Βάμβαλης

15. Leader Πηλίου
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς,
που θέλουν να επενδύσουν σε τουριστικά καταλύματα, αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ταβέρνες,
καφενεία κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μικρά Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα του Νομού Μαγνησίας. Τα
ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων κυμαίνονται από 50% έως 100%.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο φάκελο
υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Οι περιοχές παρέμβασης είναι:
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ Ο.Τ.Α.
Δήμος /
Δημοτικό / Τοπικό
Κοινότητα
Διαμέρισμα
Δ. Αγριάς
Δράκειας

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ Ο.Τ.Α.
Δημοτική / Τοπική
Δήμος / Κοινότητα
Κοινότητα
Δ. Βόλου
Δράκειας
14

Δ. Αισωνίας

Δ. Αρτέμιδας

Δ. Ζαγοράς
Δ. Ιωλκού
Δ. Κάρλας

Δ. Μηλεών

Δ. Μουρεσίου

Δ. Νέας Αγχιάλου
Δ. Νέας Αγχιάλου
Δ. Νέας Ιωνίας

Δ. Πορταριάς

Κ. Κεραμιδίου
Κ. Μακρινίτσας

Διμηνίου
Σέσκλου
Αγ. Βλασίου
Αγ. Λαυρεντίου
Α. Λεχωνίων
Κ. Λεχωνίων
Ζαγοράς
Μακρυρράχης
Πουρίου
Αγ. Ονουφρίου
Καναλίων
Κερασιάς
Ριζόμυλου
Στεφανοβικείου
Αγ. Γεωργίου Νηλείας
Βυζίτσας
Καλών Νερών
Μηλεών
Πινακατών
Αγ. Δημητρίου Πηλίου
Ανηλίου
Κισσού
Μουρεσίου
Ξουρυχτίου
Τσαγκαράδας
Αϊδινίου
Μικροθηβών
Γλαφυρών
Άλλης Μεριάς
Κατωχωρίου
Πορταριάς
Σταγιατών
Αγ. Γεωργίου Φερών
Αερινό
Μικρού Περιβολακίου
Περίβλεπτου
Κεραμιδίου
Μακρινίτσας

Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Βόλου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Νοτίου Πηλίου
Δ. Νοτίου Πηλίου
Δ. Νοτίου Πηλίου
Δ. Νοτίου Πηλίου
Δ. Νοτίου Πηλίου
Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Βόλου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Ρήγα Φεραίου
Δ. Βόλου

Διμηνίου
Σέσκλου
Αγ. Βλασίου
Αγ. Λαυρεντίου
Α. Λεχωνίων
Κ. Λεχωνίων
Ζαγοράς
Μακρυρράχης
Πουρίου
Αγ. Ονουφρίου
Καναλίων
Κερασιάς
Ριζόμυλου
Στεφανοβικείου
Αγ. Γεωργίου Νηλείας
Βυζίτσας
Καλών Νερών
Μηλεών
Πινακατών
Αγ. Δημητρίου Πηλίου
Ανηλίου
Κισσού
Μουρεσίου
Ξουρυχτίου
Τσαγκαράδας
Αϊδινίου
Μικροθηβών
Γλαφυρών
Άλλης Μεριάς
Κατωχωρίου
Πορταριάς
Σταγιατών
Αγ. Γεωργίου Φερών
Αερινό
Μικρού Περιβολακίου
Περίβλεπτου
Κεραμιδίου
Μακρινίτσας

Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα είναι:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, Αγρότες) και Συνεταιρισμοί.
Φορείς του Δημοσίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ).
Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ).
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Ενδεικτικά, ο
προϋπολογισμός για τουριστικά καταλύματα μπορεί να είναι μέχρι 600.000€, για παραδοσιακές ταβέρνες & παραδοσιακά καφενεία
μέχρι 300.000€, για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων μέχρι 500.000€, για βιοτεχνίες 300.000€ κλπ.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, καφενεία κλπ).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κλπ).
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης).
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ).
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών
φορέων.
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Επιδοτούμενες δαπάνες: Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, μπορεί να
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
Ανέγερση κτιρίων και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες υδραυλικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως
ισοπεδώσεις, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ.
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού
προϋπολογισμού.
Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
Η επιχορήγηση ανέρχεται, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, από 50%-100%. Ενδεικτικά, η επιδότηση για βιοτεχνικές μονάδες,
τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες και καφενεία είναι 50%, ενώ για άλλες επενδύσεις όπως έργα υποδομής, ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ ανέρχεται στο 100%.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης), θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια
ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων ή/και τραπεζικού δανεισμού
(προέγκριση δανείου από τράπεζα).
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι 24 μήνες, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο φάκελο
υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται μέχρι 21 Ιουνίου 2011. Η έναρξη υλοποίησης του έργου πρέπει να γίνει μετά την
υποβολή της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 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, τη μελέτη καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
διαβάσετε την περίληψη του προγράμματος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, κιν.6972822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

16. Leader Νομού Φθιώτιδας
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς,
που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, έργα υποδομών, ταβέρνες, καφετέριες κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να
υλοποιηθούν σε μικρά Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα του Νομού Φθιώτιδας από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Οι περιοχές παρέμβασης είναι: Δήμοι Λαμιέων (εκτός Δ.Δ. Λαμίας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Γοργοποτάμου, Δαφνουσίων,
Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδας και Κοινότητα Παύλιανης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους
δράσεων. Επίσης, σημειώνεται ότι στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 5.000 έως 10.000 κατοίκους, όπως στο Δ.Δ. Αταλάντης, Δ.Δ.
Μαλεσίνας και Δ.Δ. Στυλίδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010 άρθρο 2, παράγραφος 4, επιτρέπεται μόνο η υλοποίηση δράσεων
σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα είναι:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, Αγρότες) και Συνεταιρισμοί.
Φορείς του Δημοσίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ).
Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ).
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.Ενδεικτικά, ο
προϋπολογισμός για βιοτεχνίες μπορεί να είναι μέχρι 300.000€, για τουριστικά καταλύματα μέχρι 600.000€, για ταβέρνες &
καφενεία μέχρι 300.000€, για έργα υποδομής (έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ) μέχρι 500.000€, για πολιτιστικές εκδηλώσεις
μέχρι 30.000€ κλπ.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, καφετέριες κλπ).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
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Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κλπ).
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης).
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ).
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών
φορέων.
Επιδοτούμενες δαπάνες: Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, μπορεί να
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
Ανέγερση κτιρίων και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες υδραυλικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως
ισοπεδώσεις, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ.
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού
προϋπολογισμού.
Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
Η επιδότηση ανέρχεται, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, από 35%-100%. Ενδεικτικά, η επιδότηση για βιοτεχνικές μονάδες,
τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες και καφετέριες είναι 35%, ενώ για άλλες επενδύσεις όπως έργα υποδομής, ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ ανέρχεται στο 100%.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης) θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια
ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων ή/και τραπεζικού δανεισμού
(προέγκριση δανείου από τράπεζα).
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι 24 μήνες, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο φάκελο
υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται μέχρι 30 Απριλίου 2011 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και μέχρι 30
Ιουνίου 2011 για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα. Η έναρξη υλοποίησης του έργου πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της
πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 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, τη μελέτη καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, κιν.6972822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

17. Miclusterjobs.com: Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της
Νανοτεχνολογίας
Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας είναι πλέον γεγονός. To
www.miclusterjobs.com είναι η μοναδική εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχωσης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλάδους της
Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων που
ενδιαφέρονται να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες στελέχωσης τους, καθώς και σε υποψήφιους, οι οποίοι εργάζονται ή
επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.
Στο www.miclusterjobs.com οι εταιρείες τοποθετούν τις θέσεις τους και χρησιμοποιώντας παραμέτρους του συστήματος κάνουν
επιλογές σε σχέση με τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που επιθυμούν από τους υποψηφίους. Ένα προηγμένο σύστημα
αντιστοίχησης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και
να στείλει την θέση μόνον στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης
άσχετων βιογραφικών που απλά αυξάνουν το φόρτο εργασίας.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις εταιρείες βαθμολογημένες και ταξινομημένες ανάλογα με την καταλληλότητά τους. Οι εργοδότες
μπορούν αυτόματα, και πριν καν ανοίξουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε
σχέση με τις απαιτήσεις τους για την συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν και την συνολική εμπειρία
του υποψηφίου και να απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση για να προχωρήσουν σε συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για να αναπτύξουν το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις
και την εμπειρία τους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να τοποθετούν τις απαιτήσεις τους από τους υποψήφιους εργαζομένους για τις
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θέσεις εργασίας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
H εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com έχει αναπτυχθεί από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Συμβουλευτική ΑΕ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη mi-Cluster για την δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και
διαθέσιμων θέσεων».
Στόχος του συστήματος ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com είναι να βοηθήσει στη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων
και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.
Το miclusterjobs.com χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται
στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική».

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κωνσταντίνος Μοδικός, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, email: modikos@atlantisresearch.gr

18. 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: Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ: Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833
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