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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 Τρεχόντων Προγραμμάτων.

•

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

•

Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού 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.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.atlantis-crete.com] - [www.jobical.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Engineering: Αντώνη Τρίτση 21, 570 01, Τ. 2310 804949, F. 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
Κύπρος: Ι. Γρυπάρη 2, Γραφείο 104, ΤΚ 1090, Λευκωσία, Τ. +357 22660482, F. +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
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.

Μήνυμα εκδότη
Χρηματοδότηση: Οικονομική συγκυρία και λύσεις

Αγαπητοί φίλοι,
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες που μεταβάλλουν το
τοπίο. Πολλοί νέοι επιλέγουν πλέον το δρόμο της άσκησης επιχειρηματικότητας, μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (startup εταιρίες).
Στο νέο αυτό τοπίο υπάρχουν τρόποι και φορείς, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις startup επιχειρήσεις:
• Σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι διαμεσολαβούν, φέρνουν σε επαφή χρηματοδοτικές πηγές και επιχειρήσεις και
προετοιμάζουν τις τελευταίες για την επίτευξη λήψης χρηματοδότησης
• Οργανωμένοι χώροι και φορείς (π.χ. Ecolab, startup life), οι οποίοι προωθούν αυτή τη φάση της επιχειρηματικότητας
• Αρκετές από τις παλαιότερες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ΤΑΝΕΟ funds (π.χ. Πειραιώς, Oxygen, Alpha Ventures, Attica
Ventures, Thermi fund) δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της προσφοράς χρηματοδότησης
• Εταιρίες με τις οποίες η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει στενές σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εταιρικής
χρηματοδότησης (corporate finance), οι οποίες έχουν πρόσφατα αντλήσει κεφάλαια άνω των 300 εκ. € μέσω χρηματιστηριακών
αγορών του εξωτερικού
• Τα νέα JEREMIE funds, τα οποία διαθέτουν κεφάλαια άνω των 85 εκ. €, άμεσα διαθέσιμα για επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις
(seed και startup επίπεδο)
• Business Angels, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης κατά το start-up στάδιο μίας επιχείρησης
Τα παραπάνω, εάν συνδυαστούν με τις δυνατότητες και με τις ευκαιρίες που παρέχουν με τη δραστηριοποίησή τους τα distress και τα
venture capital funds Ελλάδας και εξωτερικού, αποτελούν όλα μαζί ένα ευρύ μπουκέτο πηγών χρηματοδότησης, πρόθυμων να επενδύσουν
σε καινοτόμες και ελπιδοφόρες ιδέες και επιχειρήσεις.
Εμείς, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ήδη ολοκληρώσει πρόσφατα μία ανάλογη χρηματοδότηση μεταξύ των εταιριών
InternetQ (εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου) και Aventurine (εταιρία ανάπτυξης λογισμικού διαδικτυακών και ψηφιακών
παιχνιδιών,”DarkFall”), ύψους κατ’ αρχήν 2,6 εκ. €, βρισκόμαστε σε ώριμο στάδιο για την υποστήριξή σας κατά την προσπάθεια εύρεσης
και λήψης χρηματοδότησης. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με funds τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, δημιουργεί ένα ευρύ
φάσμα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων τόσο για νέους τομείς επιχειρηματικότητας (ΙΤ, mobile applications, νέες τεχνολογίες), όσο και για
πιο συμβατικούς τομείς (βιομηχανία).
Οι υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον εντοπισμό και την
προσέγγιση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, την εκπόνηση και παρουσίαση του κατάλληλου business plan, την αποτίμηση της αξίας
της επιχείρησης και την επιτυχή διεκπεραίωση των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτύχετε τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σας
βημάτων.
Με εκτίμηση,
Άγγελος Μαγκλής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
2. (ΝΕΟ) Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος – Venture and Investment Forum.
Στο πλαίσιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της καινοτομίας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την
προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Balkan Venture Forum
Disrupt NY 2012
SVF Swiss Venture Forum
MOBIP
BVF Benelux Venture Forum
Disrupt SF 2012
ESA Investment Forum
IVC Venture Investor Round Table

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σκόπια, ΠΓΔΜ
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Λωζάννη, Ελβετία
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Λουβέν, Βέλγιο
Σαν Φρανσίσκο, Η.Π.Α.
Τουλούζη, Γαλλία
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
18 – 19 Απρ 2012
19 – 23 Μαι 2012
22 – 23 Μαι 2012
31 Μαι – 1 Ιουν 2012
25 – 26 Ιουν 2012
8 – 12 Σεπ 2012
8 – 9 Οκτ 2012
18 – 19 Οκτ 2012

Τα παραπάνω forum και συνέδρια φέρνουν σε επαφή μεγάλα διεθνή venture capital funds που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε
καινοτόμα εγχειρήματα και αναδυόμενες αγορές με επιχειρήσεις που βρίσκονται κυρίως στο στάδιο της εκκίνησης ή της ανάπτυξης και
αναπτύσσουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η διεύρυνση του δικτύου των επαφών μεταξύ επενδυτών ή
χρηματοδοτών και επιχειρήσεων, καθώς και η ανάλυση των ευκαιριών και των τάσεων στην αγορά, με απώτερο σκοπό την αναγνώριση
3

των πιο πολλά υποσχόμενων καινοτόμων εγχειρημάτων και επιχειρήσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αξιολόγηση της ιδέας και του εγχειρήματος
Καθορισμός της φάσης ωρίμανσης του εγχειρήματος ή/και της επιχείρησης
Αξιολόγηση του Business Plan της επιχείρησης
Συμβολή στην ανάπτυξη σύντομης παρουσίασης επί του Business Plan, κατάλληλης για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και την
παρουσίαση της επιχείρησης στους επενδυτές
Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης
Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
Ανάπτυξη επαφών με fund managers, μέσω του ευρέως ανεπτυγμένου δικτύου συνεργατών και επαφών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με venture capital funds και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς
Διοργάνωση μεμονωμένων προσωπικών συναντήσεων με fund managers
Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις προς επίτευξη χρηματοδότησης καινοτόμου εγχειρήματος ή επιχείρησης

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Παπαγεωργίου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6956331105, email papageorgiou@atlantisresearch.gr
3.

(ΝΕΟ) Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός στον τομέα των Κινητών Υπηρεσιών – START APP MOBIP
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Στο πλαίσιο του έργου MOBIP το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνεται ένας πανευρωπαϊκός
διαγωνισμός με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων Επιχειρηματικών Σχεδίων στον Τομέα των Κινητών Υπηρεσιών.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό στέλνοντας μας τις επιχειρηματικές σας ιδέες για τον κλάδο των κινητών
υπηρεσιών. Η αξιολόγηση και η επιλογή των επιχειρηματικών ιδεών θα πραγματοποιηθεί από μία ανεξάρτητη επιτροπή βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων.
Οι έξι υποψήφιοι με την μεγαλύτερη βαθμολογία θα λάβουν πρόσκληση για την εκδήλωση του MOBIP στις 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2012
στη Θεσσαλονίκη όπου θα παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (Business Plans) με στόχο την ανάδειξη και βράβευση των τριών
καλύτερων υποψηφίων.
Ποιος μπορεί να συμμετέχει
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ιδιώτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές καθώς και
νέες επιχειρήσεις . Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ατομικά ή σε
ομάδες.
Πώς να δηλώσετε συμμετοχή
Η υποβολή των επιχειρηματικών σας ιδεών πρέπει να γίνει με τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το
http://www.mobip-forum.eu/business-plan-competition.
Βραβεία
θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Το πρώτο με 10.000€, το δεύτερο με 7.000€ και το τρίτο με 3.000€. Τα βραβεία
χρηματοδοτούνται από την εταιρεία GLOBO, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των κινητών υπηρεσιών (http://www.globoplc.com/globoplc/).
Καταληκτικές Ημερομηνίες:




30.4.2012
10.5.2012
1.6.2012

Υποβολή επιχειρηματικών ιδεών
Επιλογή των 6 καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών
Παρουσίαση των 6 Business Plans και ανάδειξη των 3 νικητών στην εκδήλωση του MOBIP

Το Έργο MOBIP
Το ΜΟΒΙΡ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe INNOVA του Προγράμματος για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, και σκοπός του είναι να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη
στο χώρο των κινητών υπηρεσιών και να ενδυναμώσει τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη και πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης και στις
διεθνείς αγορές. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στο www.europe-innova.eu/mobip.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
4.

(ΝΕΟ) Επανεξετάζονται από τον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 η μεγάλη πλειοψηφία των «κομμένων» φωτοβολταϊκών.

Με τροποποίηση διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, (που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης) δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στις παρακάτω περιπτώσεις:
•

•

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) που η υλοποίησή τους έχει
ολοκληρωθεί πριν από την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, θα εξετάζονται ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού αυτών
(καθώς δεν θα ισχύει ο ελάχιστος προϋπολογισμός των 100.000 ευρώ)
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) που έχουν ολοκληρωθεί πριν από την
δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, καθώς και άλλα επενδυτικά σχέδια, που έχουν απορριφθεί λόγω μη έγκαιρης
υποβολής ειδικών δικαιολογητικών (όπως ΕΠΟ, όροι σύνδεσης με ΔΕΗ κλπ), αρκεί η αίτηση για την έκδοση των
5

•

δικαιολογητικών αυτών να έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την υποβολή ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο.
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) που έχουν εγκριθεί σε χαμηλότερο
προϋπολογισμό από τον πραγματικά υλοποιημένο, αλλά και από αυτόν που θα προκύπτει βάσει ενιαίας Υπουργικής
Απόφασης που αναμένεται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περνούν (εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις του νόμου) τα περισσότερα από τα «κομμένα»
φωτοβολταϊκά όπως:
•
•

Όλα τα φωτοβολταϊκά των 20KW που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Τα μεγαλύτερα από 20KW φωτοβολταϊκά που έχουν υλοποιηθεί, και κόπηκαν γιατί δεν είχε υποβληθεί έγκαιρα η ΕΠΟ
ή οι όροι σύνδεσης με την ΔΕΗ, αρκεί, η αίτηση προς τις υπηρεσίες για την έκδοση αυτών να είχε υποβληθεί πριν από
την αίτηση στον αναπτυξιακό νόμο.

Όσοι επενδυτές έχουν υποβάλει αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ώστε να υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης των φακέλων τους εντός 3
μηνών από την δημοσίευση της εν λόγω τροπολογίας. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν και όσοι έχουν υποβάλει σε μία αίτηση
περισσότερα από ένα φωτοβολταϊκά και δεν τους έχει εγκριθεί μέρος από αυτά.
Δικαίωμα επανεξέτασης έχουν και οι αιτήσεις για λοιπά επενδυτικά σχέδια (πλην φωτοβολταϊκών) που έχουν απορριφθεί λόγω μη
έγκαιρης προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών.
Επίσης, με την ίδια τροπολογία, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού
από ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος τόσο κατά την υπαγωγή (έγκριση) όσο και κατά την
ολοκλήρωση αυτών, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού του,
καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής:
Ανεξαρτήτως του ήδη εγκριμένου προϋπολογισμού (για έργα που έχουν ήδη εγκριθεί) και ανεξαρτήτως του πραγματικού
υλοποιημένου προϋπολογισμού, το ενισχυόμενο κόστος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις το ενιαίο κόστος που θα καθοριστεί
βάση της Υπουργικής Απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί επενδυτές (ιδιαίτερα όσοι υλοποίησαν την επένδυση μετά την
έγκριση) θα έχουν περικοπή σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό ή σε σχέση με το υλοποιημένο κόστος του έργου τους.
• Καθώς κατά την διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόστηκε «ατύπως» ένα ενιαίο κόστος έγκρισης των φωτοβολταϊκών, το
οποίο «αδικούσε» τα έργα που είχαν υλοποιηθεί πριν από την έγκριση, πιθανότατα η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση
ενιαίου κόστους θα δίνει καλύτερο προϋπολογισμό από τον ήδη εγκεκριμένο. Για την κατηγορία των επενδυτών αυτών
δίνεται επίσης η δυνατότητα επανεξέτασης των προτάσεων με αίτηση που θα υποβάλουν εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 140 , e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
•

5.

(ΝΕΟ) Από την 1η έως την 30 η Απριλίου η νέα περίοδος υποβολής προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600 εκ ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,700 εκ. ευρώ σε φορολογική απαλλαγή. Σημαντικές
βελτιώσεις σύμφωνα με νεότερη τροπολογία.

Μοναδική ευκαιρία για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 αποτελεί η
τρίτη φάση υποβολής προτάσεων τον προσεχή Απρίλιο, με ιδιαίτερα υψηλά διατιθέμενα κονδύλια.
Παράλληλα, σύμφωνα με τροπολογία του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται:
• Η αύξηση του ελάχιστου ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% από 40% που ήταν έως σήμερα (βελτίωση ιδιαίτερα
σημαντική για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και των logistics).
• Καθίσταται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου.
Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 3908/2011 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.
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
•
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•
•
•
•

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).
Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

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.
•
•
•

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.

Η υποβολή των φακέλων για τον επόμενο κύκλο γίνεται από 1/4/2012 έως την 30/4/2012. Ακολουθεί η αξιολόγηση και η έγκριση
των επιλέξιμων προτάσεων με την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να υπαχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο είναι:
•
Επιλογή έμπειρου και αξιόπιστου συμβούλου
•
Συλλογή προσφορών και κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου
•
Προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ρευστότητας και δανεισμού που έχουν
(αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χρήση ίδιων κεφαλαίων, leasing, δανεισμός από
τράπεζα)
•
Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και διερεύνηση δυνατοτήτων δανεισμού.
•
Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία υποβολής.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 αλλά και του τρέχοντος επενδυτικού νόμου
3908/11 (10% των υποβληθέντων προτάσεων πανελλαδικά). 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:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
6.

(ΝΕΟ) Fast-Track. Διευρύνεται η δυνατότητα υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών έργων στις προβλέψεις του νόμου. Σημαντική
ευκαιρία επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης.

Με το Νόμο 3894 γνωστό ως Fast track ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση “στρατηγικών επενδύσεων” που
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα η από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο. Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο
φορέα (one-stop-shop) με στόχο την γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.
Η διαδικασία αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μεγάλα έργα – στρατηγικές επενδύσεις που έχουν ιδιαίτερα χρονοβόρα
αδειοδοτική διαδικασία όπως τα έργα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενδεικτικό είναι ότι από το καλοκαίρι που εφαρμόζεται ο
νόμος, από τις 9 προτάσεις που έχουν υποβληθεί οι 7 αφορούν έργα ΑΠΕ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί οι 3 από αυτές που αφορούν
7

Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 358MW.
Σύμφωνα με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι προϋποθέσεις ένταξης στον Νόμο 3894 γίνονται πιο
ελαστικές, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την
ευκαιρεία ταχείας αδειοδότησης.
Ως Στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή
στον εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων: (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και
επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και
καινοτομίας, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες τροποποιημένες προϋποθέσεις:
•
•

•
•
•
•

- το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ (από 200 εκ) ή
- το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα
της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000)
ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA (ΦΕΚ
1388 Β’/2003), όπως κάθε φορά ισχύει, (νέα προϋπόθεση) ή
- το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ (από 75 εκ ευρώ) και
ταυτόχρονα
- από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας (από 200) ή
- από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας (από 250).

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι περιοχές του δικτύου NATURA Α (ζώνες απόλυτης προστασίας), καθώς δεν είναι δυνατόν να είναι
αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο αυτόν.
Η διαδικασία ένταξης μίας επένδυσης αλλά και της έκδοσης των απαραίτητων αδειών, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός
αυστηρού χρονοδιαγράμματος 6 μηνών (εφόσον ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε θέση να προσκομίσει το σύνολο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών). Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:
ΒΗΜΑ 1. Υποβολή αίτησης προς την Invest in Greece A.E. συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•
Επιχειρησιακό Σχέδιο Business Plan
•
Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (Investment Impact Assessment)
•
Κάθε πρόσθετο στοιχείο που εξασφαλίζει και αναδεικνύει την ωφελιμότητα της επένδυσης για την ελληνική κοινωνία και
οικονομία ταυτόχρονα
•
Εντολή προς την Invest in Greece
•
Αντισταθμιστικό τέλος επεξεργασίας και αξιολόγησης και Προώθησης του επενδυτικού σχεδίου (‘’ΕΤΕΑΠ’’) το οποίο
καταβάλλεται ανέκκλητα υπέρ της Invest in Greece
ΒΗΜΑ 2 Έλεγχος, αξιολόγηση και προώθηση της αίτησης στην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός 15 εργασίμων ημερών.
ΒΗΜΑ 3 Απόφαση ένταξης από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) εντός 30 εργασίμων ημερών.
ΒΗΜΑ 4 Υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τον νόμο για την έκδοση των σχετικών αδειών (πολεοδομικών,
περιβαλλοντικών, αδειών παραγωγής και εγκατάστασης κλπ) μαζί με παράβολο Διαχειριστικής αμοιβής προώθησης και εγγυητική
επιστολή (έως 2% του συνολικού προϋπολογισμού).
ΒΗΜΑ 5 Προώθηση του σχετικού φακέλου από την invest in Greece στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των
σχετικών αδειών εντός 5 ημερών από την κατάθεσή του.
ΒΗΜΑ 6 Με την επιφύλαξη ειδικής διαφορετικής ρύθμισης, όπου σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται η σύμπραξη διοικητικών αρχών,
η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώμες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως σε σχέση
με χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδευτικά και βοηθητικά έργα και έργα σύνδεσης, εκδίδονται μέσα σε
προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή σχετικής αίτησης από την Invest in Greece στην
αρμόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι η άδεια που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με
τη σχετική αίτηση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας 20 ετή πείρα στην εκπόνηση αντιστοίχων μελετών και στην υποβολή φακέλων για
μεγάλα έργα (ιδιαίτερα στους τομείς των ΑΠΕ, της βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών), θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία,
με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Fast
Track.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 53100, εσωτ. 107, κιν 6944914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
7.

(ΝΕΟ) Παράταση έως την 30 Μαΐου 2012 το πρόγραμμα ενίσχυσης Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) μέσω του νέου
Επενδυτικού Νόμου.
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Η υποβολή πρότασης στη δράση των clusters αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία καθώς:
• Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στον επενδυτικό νόμο από επιχειρήσεις όλων
σχεδόν των κλάδων της οικονομίας όπως εμπόριο, υγεία, παιδεία.
• Είναι σαφώς πιο ευνοϊκό το πλαίσιο της τεκμηρίωσης της χρηματοδότησης, καθώς κατά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του επιλέξιμου / ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
• Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορεί να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, ενώ
δεν υπάρχει όριο σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στην κοινοπραξία.
• Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν αποκλειστικά επιχορηγήσεις (15% έως 55%) και είναι ανάλογα του μεγέθους της
κοινοπραξίας. (μια κοινοπραξία θεωρείται μικρού μεγέθους εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν μικρές επιχειρήσεις ή μεγάλες
με ποσοστό κάτω του 25%)
Έως την 30 Μαΐου 2012 δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων από τις υποψήφιες κοινοπραξίες για την ένταξη
στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) του νόμου 3908/2011.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων & ιδρυμάτων, συλλογικών
φορέων κλπ με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και ανταγωνιστικότερων
προϊόντων. Έμφαση δίνεται στη διατομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων».
Συνολικά θα διατεθούν 50 εκ. €, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή/ και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό την στήριξη
επενδυτικών σχεδίων που δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών,
• δράσεις ελέγχου ποιότητας,
• δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή
παροχής υπηρεσιών,
• κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,
• κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,
• συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.
Ποιους αφορά;
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες) που για το σκοπό της παρούσας προκήρυξης συνεργάζονται και λειτουργούν ως
κοινοπρακτικός σχηματισμός.
Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από:
• δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο
Νομό Θεσσαλονίκης ή
• πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της
Επικράτειας.
• Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Κοινοπραξία
δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελητήρια, ο
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.
• Στην κοινοπραξία που υποβάλει την πρόταση για ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
(ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ατομικές, συνεταιρισμοί).
• Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από Πολύ Μικρές μέχρι και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι
εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
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. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο
καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προηγούμενου και του τρέχοντος επενδυτικού νόμου. Έχοντας υποβάλλει πλήθος
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την
Περιφέρεια Κρήτης, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του
Επενδυτικού Νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
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Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
8.

(ΝΕΟ) Εντός του Μαΐου 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 500 εκ ευρώ,
στην μεταποίηση, τουρισμό και εμπόριο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Μωραΐτη, εντός του Μαΐου αναμένεται η προκήρυξη νέου
προγράμματος ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης αναμένεται να
είναι από 40% έως 60% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης.
Δικαιούχοι θα είναι Μικρομεσαίες υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης του
τουρισμού και του εμπορίου. Η διαφοροποίηση του προγράμματος είναι ότι κάθε περιφέρεια ξεχωριστά θα επιλέγει ανάλογα με τα
τοπικά χαρακτηριστικά και ανάγκες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που θα δικαιούνται ενίσχυσης.
Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,
μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, καθώς και προβολή και προώθηση.
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.
Με την δημοσίευση του οδηγού του νέου προγράμματος θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση.
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 Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
9. (ΝΕΟ) Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ επιδοτούνται κατά 70% έργα εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές
απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων.
Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι ή/και οι Καλλικρατικές Δημοτικές Ενότητες που δεν συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι:
•
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους (προσθήκη θερμομόνωσης η αντικατάσταση παλαιών παραθύρων και θυρών
κ.α.).
•
Η ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και του συστήματος
κλιματισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ κ.α.).
•
Η αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού
•
Η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
•
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/λοιπών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ (αναβάθμιση ανοικτών
αθλητικών χώρων, αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών κ.α.)
Επίσης επιδοτούνται οι ακόλουθες υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
•
Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου.
•
Τεχνικές Μελέτες.
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•
•

Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Δράσεις δημοσιότητας (πινακίδες έργου, φυλλάδια ενημέρωσης, ιστότοποι κ.α.).

Οι προτάσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής.
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.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 145, κιν. 6943 293057, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
10. (ΝΕΟ) Έως την 18/5/2012 η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Έως 70% η επιχορήγηση.

Σημαντική ευκαιρία αποτελεί το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Οι υφιστάμενες
επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και όσοι τώρα επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να
προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 70% για την ενίσχυση
δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του κλάδου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 20/2/2012 έως την 18/5/2012.
Ποιοι ενισχύονται:
 Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με

κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές
πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο Ν.3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
 Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν μετά από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι
ΑΕ ή ΕΠΕ.
 Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2010 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).

Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
•
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
•
Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών
καυσίμων)
•
Αγορά οικοπέδου
•
Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
•
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
•
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή
εκτός ΒΙ.ΠΕ. για περίοδο ενός έτους
•
Άυλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 45% (για τις δαπάνες απόκτησης οχημάτων και απασχόλησης προσωπικού) ΚΑΙ 25% για τις
λειτουργικές δαπάνες νέων μικρών επιχειρήσεων
•
•
•

Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή
αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την
έννοια του κανονισμού 800/2008.
Για τις μικρές νέες (έναρξη μετά την 1/1/2010) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες ενός
έτους (π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών
εισφορών κλπ.
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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 180.000 €. Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο
τις 100.000 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού ενώ δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου (τεκμηριώνεται με την
εξόφληση των τιμολογίων).
Οι προτάσεις που μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50%, κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και
επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η
δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης του έργου.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία
έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.
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 διαβάστε την
περίληψη ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 145, κιν. 6943 293057, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
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
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
11. (ΝΕΟ) Πως μπορείτε να ωφεληθείτε από τις δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας. Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της χρήσης του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011, σε σχέση με την μείωση των καθαρών κερδών κατά
επιπλέον 50% των δαπανών αυτών.

Είναι γνωστό πως οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (δαπάνες προσωπικού κυρίως) με εξαίρεση τις δαπάνες που
αφορούν πάγιο εξοπλισμό (σύμφωνα με τα κριτήρια του Υπουργείου Ανάπτυξης) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα
με το άρθρο 31 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συστηματικά δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αφού
φροντίσουν να πιστοποιήσουν την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνουν χρήση του
άρθρου 9, παράγραφος 8 του Ν3296/2004 όπου «όταν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας υπερβαίνουν μέσα
στη χρήση τον μέσο όρο των αντιστοίχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα
καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι
επιχειρήσεις έχουν μια έμμεση ενίσχυση της τάξης του 10% των δαπανών έρευνας (20% φορολογία Χ 50% των δαπανών), εφόσον
παρουσιάζουν κέρδη, και εφόσον οι δαπάνες έρευνας παρουσιάζουν αυξητική τάση.
Ωστόσο, οι ίδιες δαπάνες, είναι επιλέξιμες και από τον επενδυτικό νόμο 3908/2011, λαμβάνοντας υπόψιν και τις υπόλοιπες
προϋποθέσεις του επενδυτικού νόμου. Εφόσον οι δαπάνες της έρευνας μπορούν να μορφοποιηθούν σε ένα συνεκτικό και
ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο, τότε μπορούν να υποβληθούν στον επενδυτικό νόμο και να τύχουν συνολικής ενίσχυσης έως
45%.
Οι σημαντικότερες διαφορές των δύο εναλλακτικών είναι:
• Στον επενδυτικό νόμο η υποβολή γίνεται πριν από την υλοποίηση των δαπανών
• Το συνολικότερο επενδυτικό σχέδιο του επενδυτικού νόμου μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες δαπάνες πάγιου
εξοπλισμού (οι οποίες επίσης ενισχύονται)
• Στον επενδυτικό νόμο η ενίσχυση μπορεί να είναι και επιχορήγηση (σε ποσοστό 80% της συνολικής ενίσχυσης) και όχι
μόνο φορολογική απαλλαγή.
• Στον επενδυτικό νόμο, απαιτείται η τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (μη επιχορηγούμενο ποσό της
δαπάνης), είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων (ρευστών
διαθεσίμων) της επιχείρησης.
• Στον επενδυτικό νόμο δεν απαιτείται συνεχής αύξηση των δαπανών έρευνας σε ετήσια βάση, αλλά η υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου εντός του προβλεπόμενου χρόνου (με δυνατότητα παράτασης)
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η εταιρεία με την μέγιστη εμπειρία και εξειδίκευση στα προγράμματα επιστημονικής, και
τεχνολογικής εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ελλάδα. Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι σημαντικές εταιρείες
τόσο της βιομηχανίας όσο του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ, με τους οποίους έχει υποβάλει με εξαιρετική επιτυχία δεκάδες μικρά και
μεγάλα επενδυτικά σε παρόμοια προγράμματα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας, 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
διαβάστε την περίληψη του επενδυτικού νόμου ή απευθυνθείτε στα στελέχη της εταιρείας μας.
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
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
12. (ΝΕΟ) Δαπάνες Εφαρμοσμένης Έρευνας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Νέο Επενδυτικό Νόμο- Επιλέξιμες και οι
δαπάνες προσωπικού

Σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για δαπάνες Εφαρμοσμένης Έρευνας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δίνεται από το νέο επενδυτικό
νόμο 3908/2011. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν σε οποιασδήποτε κατηγορίας επενδυτικό σχέδιο (γενικής
επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής και τεχνολογικής ανάπτυξης) και μπορούν να αφορούν το σύνολο ή ένα μέρος του
επενδυτικού σχεδίου.
Το σημαντικότερο στις δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας είναι ότι συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές,
τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).
Στα «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας» περιλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική
ανάπτυξη, σύμφωνα με την ορολογία του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτηση και επικύρωση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ως «εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση
υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και
διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες.
Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε
προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν
αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.
Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου,
εφόσον:
α) σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης,
β) πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και
γ) εκτελούνται από την επιχείρηση κατά μόνας ή σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, ή με Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
α) Για εφαρμοσμένη έρευνα:
•
Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό, στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά
σχέδια).
•
Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν
τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο,
επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες
υπολογίζονται με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων.
•
Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέξιμο μόνο το
κόστος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές
αποσβέσεων.
•
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από
εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες για
συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.
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β) Για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις):
•
Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων
των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν
από την παραχώρηση του δικαιώματος.
•
Οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε
άλλες έννομες τάξεις.
•
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της
αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του
δικαιώματος.
Τα επενδυτικά σχέδια που συμπεριλαμβάνουν δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υποβάλλονται και
αξιολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο που υποβάλλονται και αξιολογούνται τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/11, με
μόνη διαφορά ότι τα μέγιστα όρια ενίσχυσης (επιχορήγηση, επιδότηση leasing και φοροαπαλλαγή) είναι χαμηλότερα από τα
ποσοστά ενίσχυσης των υπολοίπων δαπανών για κάποιες περιφέρειες.
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα κυμαίνεται από 15% έως 25% του ενισχυόμενου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% έως 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και από 25% έως 45%
για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας κυμαίνεται από 20% έως 35% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες
επιχειρήσεις και από 25% έως 45% για μικρές επιχειρήσεις.
Οι υπόλοιπες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που δεν εντάσσονται στις δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ενισχύονται με ποσοστά από 15% έως 55% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνουν:
•
Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (έως 40% του προϋπολογισμού).
•
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής
μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση.
•
Άυλες δαπάνες (όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού
και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης κ.ά.), σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 50% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
Η νέα περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 1η Απριλίου έως 30 Απριλίου 2012.
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.
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
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
13. (ΝΕΟ) Σημαντική ενίσχυση για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες στηριγμένα σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πολύ σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος ICT4GROWTH.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται προκήρυξη του νέου προγράμματος ICT4GROWTH που δίνει σημαντική ευκαιρία
επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο κόστος της ανάπτυξης που μπορεί να φτάσει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος
προσωπικού της επιχείρησης, ενώ στο κόστος για την εμπορική διάθεση συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος συμμετοχής σε
εκθέσεις.
Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές
στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνηλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών
14

εκμεταλλεύσεων κλπ.).
• Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
• Μεταφορές.
• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι οι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή
συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια..
Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, και θα προκηρυχθεί σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Η
επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% εξαρτάται από το είδος της πρότασης (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία) το μέγεθος της
επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και την γεωγραφική περιφέρεια.. Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο
25% του προϋπολογισμού.
Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω
τραπεζικού δανεισμού.
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως
προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
• Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
Χρονοδιάγραμμα: Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο
την Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σημείο εκκίνησης είναι η ημερομηνία έγκρισης
του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η εταιρεία με την μέγιστη εμπειρία και εξειδίκευση στα προγράμματα εφαρμοσμένης
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και στα προγράμματα εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα. Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ, με τους οποίους έχει υποβάλει με
εξαιρετική επιτυχία δεκάδες μικρά και μεγάλα επενδυτικά σε παρόμοια προγράμματα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία σε προγράμματα ΤΠΕ, 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 διαβάστε την περίληψη ή
απευθυνθείτε στα στελέχη της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παπαγεωργίου , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6956 331105, e-mail: papageorgiou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106,e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός, 2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
14. (ΝΕΟ) Χρηματοδότηση έως 400.000 ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ελλάδα–Kίνα 20122014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προς όφελος των επιχειρήσεων». 10/4/2012 η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις της Κίνας, μέσω της από
κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και
Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή την Κίνα.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
• Αγρο-βιοτεχνολογία και Τρόφιμα
• Υλικά / Χημικά
• Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία / Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς
σκοπούς
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό)
• Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία
Δικαιούχοι
H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη
συνεργασία μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά
Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).
• Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης
χώρας.
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Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο
προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον
σχετικό ισολογισμό (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία).
Σημείωση: Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο τρεις (3) προτάσεις (συνολικά ως συντονιστής η/και ως συμπράττων φορέας ).

•

Eπιλέξιμες δραστηριότητες
Eπιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
- δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας
κατάστασης και τεχνογνωσίας
- δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο
που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική
εκμετάλλευση.
β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.
γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ)Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά
συμφωνηθέντες τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.
ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.
στ) Δράσεις από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
α) Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις)
• Δαπάνες για κτίρια
• Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)
• Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
• Απλές λειτουργικές δαπάνες(Δαπάνες αναλωσίμων,μετακινήσεων, κλπ)
β) Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
γ) Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ
Προϋπολογισμός πράξης Διάρκεια υλοποίησης έργων
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. €. Για κάθε πρόταση:
• Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δε θα υπερβαίνει τις 400.000 € ανά πρόταση.
• Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% για κάθε επιχείρηση, και η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από 20% του προϋπολογισμού. Τονίζεται ότι η ιδία συμμετοχή μιας επιχείρησης δεν μπορεί να είναι ανά
έτος μεγαλύτερη από το 1/3 του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τελευταία 3 έτη. Στην περίπτωση
επιχείρησης με λιγότερους από τρεις δημοσιευμένους ισολογισμούς λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών όσων ισολογισμών έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.
Ποσοστά ενίσχυσης
Το ποσοστό της ενίσχυσης προσδιορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του φορέα (επιχείρηση ή δημόσιος
ερευνητικός φορέας) και το είδος της ενισχυόμενης δαπάνης:

μικρές
βιομηχανική έρευνα

επιχειρήσεις

πειραματική ανάπτυξη

επιχειρήσεις

βασική έρευνα

μεμονομένες
επιχειρήσεις
συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις
μεμονομένες
επιχειρήσεις
συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις
επιχειρήσεις
μεμονομένες
επιχειρήσεις

μεσαίες

μεγάλες

75%

75%

65%

50%

50%

40%

70%

60%

-

80%

75%

-

45%

35%

-

60%

50%

-

100%
70%

100%
60%

100%
50%
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ανάπτυξης
βιομηχανική έρευνα

πειραματική ανάπτυξη

ερευνητικοί φορείς

μεμονομένες
επιχειρήσεις

70%

60%

50%

συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις

80%

75%

65%

μεμονομένες
επιχειρήσεις

45%

35%

25%

60%
100%

50%
100%

40%
100%

συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις

Διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων - Καταληκτική Ημερομηνία
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους στην Αγγλική Γλώσσα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΕΤ.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων:
• Το επιστημονική επίπεδο και η ερευνητική εμπειρία της ομάδας (συντελεστής βαρύτητας 20%)
• Η σκοπιμότητα της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα της Κίνας , το προσδοκώμενο όφελος το οποίο θα
αποκομίσουν οι δύο χώρες από τη συγκεκριμένη συνεργασία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. (συντελεστής
βαρύτητας 30%)
• Η Επιστημονική και Τεχνολογική αρτιότητα της πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 25%)
• Η συνεισφορά του έργου στην οικονομία και την παραγωγικότητα της χώρας και επίδραση στην λειτουργία και πρόοδο
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 25%)
•
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τους συμμετέχοντες θα είναι η Τρίτη, 10 Απριλίου 2012.
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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
15. Χρηματοδότηση έως 400.000 ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ελλάδα–Ισραήλ 20122014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προς όφελος των επιχειρήσεων». ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από
κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και
Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή το Ισραήλ.
Η συνεργασία θα είναι ανοιχτή σε επιστημονικά θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Δικαιούχοι
H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη
συνεργασία μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά
Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).

•

•

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης
χώρας.
Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο
προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.

Eπιλέξιμες δραστηριότητες
Eπιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
- δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας
κατάστασης και τεχνογνωσίας,
- δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο
που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική
εκμετάλλευση.
β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για
την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.
γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά
συμφωνηθέντες τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.
ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.
στ) Δράσεις από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.
Προϋπολογισμός πράξης – Διάρκεια υλοποίησης έργων
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. €. Για κάθε πρόταση:
• Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δε θα υπερβαίνει τις 400.000 € ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε
πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το
είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)
• Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Ισραήλ αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Βιομηχανίας
Εμπορίου και Απασχόλησης του Ισραήλ και θα είναι ανάλογη της ελληνικής.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.
Διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
& Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ισραηλινή πλευρά.
Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα υποβάλλεται συνοπτική περίληψη η οποία θα
αποτυπώνει τους στόχους του έργου, τα προσδοκώμενα από τη συνεργασία οφέλη, τα στοιχεία των εταίρων και θα αξιολογείται
με ταχείες και αδιάβλητες διαδικασίες. Στη συνέχεια, οι επιτυχούσες προτάσεις της πρώτης φάσης θα αξιολογούνται από ειδικούς
εμπειρογνώμονες μέσω ηλεκτρονικής αδιάβλητης διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθεί μέσω Μικτής Ελληνο-Ισραηλινής Επιτροπής, η οποία θα
λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας – Ισραήλ).
Η ΑTΛΑΝΤΙΣ 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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
16. Επιχορήγηση 70% στις επιχειρήσεις για ψηφιακή προβολή από το πρόγραμμα digi-mobile. Δόθηκε παράταση στην ημερομηνία
υποβολής προτάσεων για την περιφέρεια Αττικής.

Δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “digi- mobile” συνολικού προϋπολογισμού
15 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που θέλουν να προωθούν και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες τους μέσω
«έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και μικρών φορητών υπολογιστών (υπολογιστές-ταμπλέτες).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και της αξιοποίησης mobile εφαρμογών στην ελληνική οικονομία. Για το σκοπό
αυτό χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών.
Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ και προσωπικό λιγότερο από 50
εργαζομένους) με έναρξη πριν από την 1/1/2011 που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση
καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals),
που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα
πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και
υπολογιστών ταμπλετών (tablet-pc) και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας»
(Software-as-a-Service).
Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (να είναι
«downloadable»), και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Μπορούν να ενισχυθούν, για
παράδειγμα, ξενοδοχεία προκειμένου να κάνουν ψηφιακά κρατήσεις δωματίων, εστιατόρια ή ταχυφαγεία που θέλουν οι πελάτες
τους να παραγγέλνουν τα γεύματά τους μέσω Internet, εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να απευθύνονται σε
συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, να τους προσφέρουν κουπόνια αγορών κλπ.
Επιδοτούμενες δαπάνες:
Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service» οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:
•
Φιλοξενία για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
•
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου
•
Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει
•
€10,000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
•
€2.000 ευρώ για τις περιπτώσεις των web mobile portals το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.
Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Η υποβολή προτάσεων των επιχειρήσεων έχει ολοκληρωθεί για όλες τις περιφέρειες εκτός από την περιφέρεια Αττικής για την
οποία δόθηκε παράταση λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων έργων στη δράση. Η νέα ημερομηνία θα
κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση των Ψηφιακών Ενισχύσεων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναβάθμισης των
συστημάτων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής
τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνος Μοδικός, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143,κιν. 6956 303113, e-mail: modikos@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail:
infocg@atlantisresearch.gr

17. Μεγαλώνει η κοινότητα του Miclusterjobs.com.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας που έγινε διαθέσιμη
σε εταιρίες και υποψηφίους πριν από λίγους μήνες. To www.miclusterjobs.com είναι η μοναδική εξειδικευμένη υπηρεσία
στελέχωσης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλάδους της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα.
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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
αντιστοίχισης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και
να στείλει τη θέση μόνον στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης μη
σχετικών βιογραφικών, τα οποία 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 διαβάσουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε
σχέση με τις απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν τη συνολική εμπειρία του
υποψηφίου και να απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση, για να προχωρήσουν σε συνέντευξη.
Επιπροσθέτως θα πρέπει να τονιστεί το ευαίσθητο θέμα της ανωνυμίας η οποία είναι εγγυημένη τόσο για τους εργοδότες, οι
οποίοι μη γράφοντας το όνομα της εταιρίας στην αγγελία αυτόματα έχουν εξασφαλίσει την ανωνυμία τους, αλλά και για τους
υποψηφίους οι οποίοι μπορούν να διαλέξουν σε ποιες επιχειρήσεις θέλουν να στείλουν το βιογραφικό τους.
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
θέσεις εργασίας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
H εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com έχει αναπτυχθεί από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη mi-Cluster για τη δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και
διαθέσιμων θέσεων».
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:
Μοδικός Κωνσταντίνος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, κιν. 6956 303113, e-mail: info@miclusterjobs.com
18. Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία με τη διαδικασία εξυγίανσης και υπαγωγής στο
άρθρο 99 του Π.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4013/2011.

Η διαδικασία εξυγίανσης και υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα αφορά κάθε επιχείρηση που βρίσκεται σε
παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων. Ο οφειλέτης, εφόσον δεν
βρίσκεται σε κατάσταση στάσης πληρωμών, μπορεί με απόφαση του αρμόδίου δικαστηρίου να υπαχθεί στις διατάξεις του
άρθρου 99 με στόχο την προστασία της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στη
διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης χωρίς να παραβλέπεται η ικανοποίηση των πιστωτών.
Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης, τον κοινωνικό ρόλο σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τα προτεινόμενα μέσα χρηματοδότησης,
επι της ουσίας απαιτείται η σύνταξη ενός συνοπτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα εφαρμοσθεί για την εξυγίανση της
επιχείρησης.
Για την επίτευξη επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο
περιλαμβάνεται το 40% των πιστωτών που έχουν εξασφαλίσει εμπράγματα δικαιώματα ή ειδικά προνόμια.
Τα αποτελέσματα μετά την επικύρωση από το αρμόδιο δικαστήριο της διαδικασίας εξυγίανσης είναι τα ακόλουθα:

Η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών. ΔΕΝ δεσμεύονται πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων
γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

Με την επιφύλαξη προβλέψεων της συμφωνίας, αυτή δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων ούτε στις περιπτώσεις
οφειλής εις ολόκληρον.

Αίρεται το κώλυμα έκδοσης επιταγών.

Εξαλείφεται το αξιόποινο ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

Η απόφαση επικύρωσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτή υποχρεώσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ως άνω διαδικασία αναλαμβάνει την προετοιμασία του
Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για την τεκμηρίωση του αιτήματος υπαγωγής.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Παπαγεωργίου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6956 331105, e-mail: papageorgiou@atlantisresearch.gr
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19. Παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 έως την 31/12/2012.

Σημαντική ανάσα για τα έργα του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 3299/04 που δυσκολεύονται να τηρήσουν το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε (ΦΕΚ Α 204/15-9-2011), «Παρατείνεται μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από
την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα
αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.»
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3299/04, εάν μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης έχει υλοποιηθεί το 50% του
εγκεκριμένου έργου, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης επιπλέον 2 ετών.
Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία καταργείται η δυνατότητα προσαύξησης του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους (η οποία ήταν
έως 15% για έργα που υποβλήθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2006, και έως 5% για έργα που υποβλήθηκαν από τον Ιούλιο του 2007).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, 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
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