ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2η ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μέσα στον Ιούλιο η πολυαναµενόµενη προκήρυξη του “ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ”, πρώην “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”, Μέτρο 3.2, Πράξη 2,
Ε.Π. “ΚτΠ” ................................................................................................
75% επιχορήγηση επιχειρήσεων που θα εφαρµόσουν θετικές δράσεις για την
ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών – Μέτρο 5.1 – Ε.Π.
“ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” ...........................................
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. ..........................................................................................................
Λήγει στις 6 Ιουλίου το πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
δηµιουργίας εφαρµογών και παροχής υπηρεσιών ευφυών οδικών µεταφορών
– Μέτρο 2.8 – Ε.Π. “ΚτΠ” .............................................................................
70% επιχορήγηση για επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού όσον
αφορά τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης των
προϊόντων τους...........................................................................................
Τεχνολογικές Πλατφόρµες: Ενισχύστε τη θέση της επιχείρησης σας
συµµετέχοντας σε πανευρωπαϊκές συνεργασίες ................................................
Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αξιοποίησης Ψηφιακών ∆εδοµένων (eContentplus) ..............................................................................................
Πρόγραµµα ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύου (Safe Internet)............................
∆ιαφηµιστείτε στο Change2IT και εστιάστε την Ηλεκτρονική Προβολή σας
στον Κόσµο της Πληροφορικής ......................................................................
Ανοικτές προκηρύξεις LEADER+ για τους Νοµούς Καρδίτσας, Ηµαθίας και
Κοζάνης.....................................................................................................

Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του
2005. Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το:
http://www.atlantisresearch.gr
Παρατήρηση:
•

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

•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο
Περιλήψεων Προγραµµάτων

•

Μπορείτε να βρείτε προγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

•

Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr
και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.

•

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.

www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com, www.merit-net.org, www.e-mporium.net, www.inno-pro.com, www.abe.gr
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ. 57 001, ΤΗΛ.(2310) 531000, FAX (2310) 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 176, Τ.Κ. 155 61, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 – 6563800
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Μιχαήλ Καραολή 8, Γραφείο 106, Τ.Κ. 1095, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: atlantis@logos.cy.net
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. (2310) 804949, FAX (2310) 804947, e-mail: mail@abe.gr

Νέα τηλέφωνο Γραφείου Αθηνών 210 – 6563800
Μετακόµιση ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε νέα γραφεία
Τα κεντρικά γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µεταφέρθηκαν από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2006 σε
νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 690 τ.µ., στη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσ/νίκης (περιοχή Praktiker). Τα νέα στοιχεία
διευθύνσεων και επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω:
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
9ο χλµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
ΤΘ 60683, ΤΚ 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ: 2310 531000, φαξ: 2310 552265
Για περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο εγκατάστασης των νέων ιδιόκτητων γραφείων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να κατεβάσετε τον σχετικό χάρτη εγκατάστασης

Μέσα στον Ιούλιο η πολυαναµενόµενη προκήρυξη του “ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ”, πρώην “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”, Μέτρο 3.2, Πράξη
2, Ε.Π. “ΚτΠ”
Μέσα στο Ιούλιο αναµένεται η προκήρυξη του πολυαναµενόµενου προγράµµατος “ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”, το οποίο αφορά
στην ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης για
το εν λόγω πρόγραµµα ανέρχεται στα 16.000.000,00 ευρώ.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του
εµπορίου και των υπηρεσιών, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

•

Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.

•
•
•
•

Έχουν έδρα της εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας και τηρούν γ’ κατηγορίας βιβλία.
Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κα την τριετία 2003 – 2005.
Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων από 15 - 250 άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
Ικανοποιούν τα κριτήρια της Μικροµεσαίας Επιχείρησης (απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους, έχουν
µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ, ή ενεργητικό µικρότερο από 43
εκατοµµύρια ευρώ).

Οι επιλέξιµες επενδυτικές ενέργειες αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:

•

Ενέργεια 1η : Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη
υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα
∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Μελέτη BPR,
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business
Intelligence Systems), Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, κ.λ.π.)

•

Ενέργεια 2η : Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών
διαδικασιών µε το µοντέλο ASP (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά
Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εγγράφων, κ.λ.π.)

•

Ενέργεια 3η : Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη
υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα
∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Μελέτη BPR,
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business
Intelligence Systems), Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, κ.λ.π.)

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά επενδυτική πρόταση κυµαίνεται από 100.000,00 ευρώ – 800.000,00 ευρώ, ο
οποίος δε θα πρέπει να ξεπερνάει παράλληλα το 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τη διαχειριστική
χρήση του 2005. Αντίστοιχα, το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται από 45% - 55% ανάλογα µε την γεωγραφική
περιοχή εγκατάσταση της επένδυσης.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 12 µήνες, ενώ παράταση µπορεί να
δοθεί έως και 3 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες αναµένουµε την προκήρυξη του προγράµµατος. Επί του παρόντος,
µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη της προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
2) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 107, email:
kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Γιώργος Καραντώνης, Τηλ. 210 – 6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
2) Γιώργος Καραντώνης, Τηλ. 210 – 6563800, email: karantonis@atlantisresearch.gr

75% επιχορήγηση επιχειρήσεων που θα εφαρµόσουν θετικές δράσεις για
την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών – Μέτρο 5.1 –
Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”
Αν είστε µικροµεσαία ή µεγάλη επιχείρηση και απασχολείτε πάνω από 10 γυναίκες (µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας) µπορείτε να εφαρµόσετε θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών µέσα στην επιχείρησή σας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει την δυνατότητα να ετοιµάσει τον φάκελο υποβολής της πρότασης σας
στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικές µε τις ενέργειες
Πρότυπα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Συµβουλευτικής, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πακέτο
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η εταιρεία µας συνεργαστεί γα την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των
δύο παραπάνω ενεργειών παρέχεται σηµαντική έκπτωση για την προετοιµασία του φακέλου υποβολής.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών καθώς και οι επιµέρους δράσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν
στο πλαίσιο της κάθε ενέργειας είναι :
1) Πρότυπα Κοινωνικής Υπευθυνότητας
Συµµόρφωση µε το πρότυπο για ίσες ευκαιρίες και την εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως και στο υπό
διαµόρφωση διεθνές πρότυπο ISO 26000.
2) Ενηµέρωση- ευαισθητοποίηση
Εσωτερικές και δηµόσιες εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικό µε τις
ενέργειες που υλοποιούνται από την επιχείρηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.
3) Συµβουλευτική
Ενέργειες ατοµικής ή οµαδικής υποστήριξης σε όλα τα θέµατα που µπορούν να αφορούν την
επαγγελµατική σταδιοδροµία µιας γυναίκας.
4) Κατάρτιση
Ενέργειες που αφορούν την κατάρτιση, σε διάφορα θεµατικά πεδία, των εργαζόµενων γυναικών µέσω
πιστοποιηµένων κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης.
5) Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά προγράµµατα κάθε επιπέδου και µεταπτυχιακών σπουδών από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα.
6) Τηλεργασία
Εφαρµογή προγράµµατος τηλεργασίας µέσω της εγκατάστασης του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
7) ∆οµές
∆ηµιουργία και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών και άλλων δοµών φύλαξης
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τις εξής: Εξοπλισµός, λογισµικό, αµοιβές τρίτων, αµοιβές
προσωπικού, διαφηµίσεις, έξοδα ταξιδίων –συνεδρίων, γραφική ύλη – βιβλία.
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 133.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της
επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 75% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα υπάγεται
στον περιορισµό de minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση δεν µπορεί να λάβει αθροιστικά
επιχορήγηση πάνω από 100.000,00 ευρώ µέσα σε µια τριετία. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
προγράµµατος ανέρχεται στα 14.269.040,16 ευρώ.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ενώ σε κάθε περίπτωση τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
µέχρι και τις 31/12/2008.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 10 Ιουλίου 2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Λένα Μόκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 138, email:
moka@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Κατερίνα Ριµποπούλου, Τηλ. 2310 – 6563800, email:
rimpopoulou@atlantisresearch.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλήθος των 45 και µε συνολικό προϋπολογισµό που υπερβαίνει τα 150 εκατοµµύρια ευρώ,
ανέρχονται πλέον τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ανατεθεί στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. για την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Εκτιµώντας την πολύ µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία µας, η οποία και διασφαλίζει το πολύ υψηλό ποσοστό
επιτυχία µας (ανέρχεται σήµερα στο 94%) σε µελέτες υπαγωγής στον Ν.3299/04, πλήθος µικροµεσαίων αλλά
και µεγάλων επιχειρήσεων µας έκαναν την τιµή να µας εµπιστευθούν στην εκπόνηση των σχετικών
τεχνοοικονοµικών µελετών και την κατάρτιση των φακέλων των επενδυτικών τους προτάσεων.
Το φάσµα των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω έργων είναι αρκετά ευρύ, αναφέροντας ενδεικτικά ότι
περιλαµβάνονται επενδύσεις στους τοµείς της Μεταποίησης, των Logistics, της Ανάπτυξης Λογισµικού, του
Τουρισµού αλλά και των Τηλεπικοινωνιακών και Ευρυζωνικών Υποδοµών.
Ευχαριστώντας κατ’ αρχήν τους πελάτες µας που ήδη µας έχουν εµπιστευθεί τα έργα τους, παροτρύνουµε και
τους υπόλοιπους υποψήφιους επενδυτές να επικοινωνήσουν µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, η οποία
διαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία και υψηλότατο βαθµό αποτελεσµατικότητας σε µελέτες υπαγωγής
επιχειρήσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, µπορεί να αναλάβει µε επιτυχία τη µελέτη
και τις ενέργειες υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων στον Ν.3299/04.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Οδυσσέας Μαρκάκης, MBA, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email:
markakis@atlantisresearch.gr
2) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Msc, Τηλ. 2310 – 531000, Εσωτ. 107, email:
kalamakidis@atlantisresearch.gr

Λήγει στις 6 Ιουλίου το πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
δηµιουργίας εφαρµογών και παροχής υπηρεσιών ευφυών οδικών
µεταφορών – Μέτρο 2.8 – Ε.Π. “ΚτΠ”
Λήγει στις 6 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση επιχειρήσεων επιβατικών και εµπορευµατικών
µεταφορών, όσον αφορά την εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων τηλεµατικών εφαρµογών ευφυών οδικών
µεταφορών.Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 1.956.468,50 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας ΚΤΕΛ Α.Ε. εκτελώντας υπεραστική
επιβατική συγκοινωνία, και οι µεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν εµπορευµατικές µεταφορές, και για τις
οποίες ισχύουν οι εξής αθροιστικά προϋποθέσεις:
- Έχουν κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις.
- Απασχολούν κάτω από 250 άτοµα προσωπικό, και ο κύκλος εργασιών τους είναι µικρότερος από 50
εκατοµµύρια ευρώ ή ετήσιος ισολογισµός µικρότερος από 43 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τις εξής:
- Συστήµατα διαχείρισης στόλου οχηµάτων και εντοπισµού θέσης οχήµατος.
- Συστήµατα πληροφόρησης επιβατικού κοινού (για τις επιχειρήσεις ΚΤΕΛ Α.Ε.).
- Ανάπτυξη συστηµάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων (για τις επιχειρήσεις ΚΤΕΛ Α.Ε.).
- Συστήµατα δυναµικής δροµολόγησης οχήµατος (για τις µεταφορικές επιχειρήσεις).
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 400.000,00 ευρώ για τις επιχειρήσεις επιβατικών
µεταφορών και τις 50.000,00 ευρώ για τις επιχειρήσεις εµπορευµατικών µεταφορών, ενώ το ποσοστό της
επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 10 µήνες από την
ηµεροµηνία έναρξης του έργου, όπως δηλώνεται από την επιχείρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Οδυσσέας Μαρκάκης, ΜΒΑ, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email:
markakis@atlantisresearch.gr

70% επιχορήγηση για επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού
όσον αφορά τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας και ενεργειακής
απόδοσης των προϊόντων τους
Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα που αφορά στην ενίσχυση των ιδιωτικών µεταποιητικών επιχειρήσεων για τον
προσδιορισµό της αξιοπιστίας και της απόδοσης του ενεργειακού εξοπλισµού και ενεργειακών προϊόντων τους. .Η
συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 1.599.899,00 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού (µεµονωµένοι ηλιακοί συλλέκτες, ενεργητικά
θερµικά ηλιακά συστήµατα, οικοδοµικά προϊόντα κτιριακού κελύφους), για τις οποίες ισχύουν οι εξής αθροιστικά
προϋποθέσεις:
- Έχουν κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις.
- Να µην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση.
- Να διαθέτουν σε λειτουργία σύστηµα ελέγχου παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ / EN / ISO
9001:2000.
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τις εξής:
- Προµήθεια υπηρεσιών δοκιµών (όρια δαπάνης 50% - 100%).
- ∆απάνες µεταφοράς & εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισµού και προϊόντων (όρια δαπάνης 0% - 5%).
- ∆απάνες απόκτησης σήµατος ποιότητας από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης (όρια δαπάνης 0% - 50%).
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 142.850,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της
επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 70% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το εν λόγω πρόγραµµα υπάγεται στον περιορισµό de minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση δεν µπορεί
να λάβει αθροιστικά επιχορήγηση πάνω από 100.000,00 ευρώ µέσα σε µια τριετία.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 18 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ενώ σε κάθε περίπτωση τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι
και τις 30/06/08.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 30 Αυγούστου 2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 107, email:
kalamakidis@atlantisresearch.gr

Τεχνολογικές Πλατφόρµες: Ενισχύστε τη θέση της επιχείρησης σας
συµµετέχοντας σε πανευρωπαϊκές συνεργασίες
Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας µέσω της συµµετοχής της στις
Τεχνολογικές Πλατφόρµες (ΤΠ), τις νέες πανευρωπαϊκές κοινοπραξίες. Τι είναι όµως οι ΤΠ;
Οι ΤΠ είναι κοινοπραξίες διαφόρων φορέων (βιοµηχανία, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ) µε ηγετικό
ρόλο της βιοµηχανίας οι οποίες δηµιουργήθηκαν µε τη συµπαράσταση της ΕΕ και έχουν ως στόχο την ανάδειξη,
διαµόρφωση και υλοποίηση µεσο-µακροπρόθεσµης Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας σε τοµείς µείζονος
σηµασίας όπως το περιβάλλον, οι µεταφορές, η ενέργεια, η κοινωνία της πληροφορίας κλπ.
Οι ΤΠ δηµιουργήθηκαν µε τη συνάθροιση των ενδιαφεροµένων φορέων, οι οποίοι καθόρισαν τις κοινές
απόψεις για την απαραίτητη µέσο-µακροπρόθεσµη έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη των αναγκών για τον
συγκεκριµένο τοµέα µε τον ορισµό της Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντα. Στόχος των ΤΠ είναι η
εφαρµογή της Στρατηγικής Ερευνητικής Πλατφόρµας για την οποία κρίνεται απαραίτητη η διάθεση
σηµαντικών δηµοσίων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
Για την επιτυχία των ΤΠ απαιτείται η συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων στις ερευνητικές
δραστηριότητες όπως:

•

Η βιοµηχανία.

•

Οι δηµόσιοι φορείς.

•

Τα πανεπιστήµια.

•

Τα ερευνητικά κέντρα.

•

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ε.Ε. δεν είναι «ιδιοκτήτης» των τεχνολογικών πλατφόρµων, ωστόσο, ενθαρρύνει
αυτή την πρωτοβουλία για την έρευνα µέσα από τη συµµετοχή της ως παρατηρητής, την παροχή περιορισµένης
οικονοµικής ενίσχυσης για λειτουργικούς φορείς (π.χ. γραµµατείας) καθώς και της συνέχισης χρηµατοδότησης
συνεργατικών ερευνητικών έργων σε περιοχές έντονου ενδιαφέροντος
Σηµαντικά είναι τα πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή της εταιρίας σας στις τεχνολογικές πλατφόρµες, όπως:

•

Η δικτύωση µε τους σηµαντικότερους ευρωπαϊκούς «παίκτες» του τοµέα.

•

Η δυνατότητα συµµετοχής στη διαµόρφωση των αποφάσεων.

•

Η συνεχής ενηµέρωση σχετικά µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του τοµέα.

•

Η συνεχής ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα της αγοράς του τοµέα.

•

Η δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας.

•

Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

Εκµεταλλευτείτε αυτή τη µοναδική ευκαιρία πανευρωπαϊκής δικτύωσης της επιχείρησής σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας να σας βοηθήσουµε να επιλέξετε την καταλληλότερη Τεχνολογική
Πλατφόρµα για την ένταξη της επιχείρησής σας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Ευαγγελία Περπερή, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 132, email: perperi@atlantisresearch.gr

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αξιοποίησης Ψηφιακών ∆εδοµένων (eContentplus)
∆ηµοσιεύτηκε η προανακοίνωση της δεύτερης πρόσκλησης του πολυετούς προγράµµατος e-Contentplus
(http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm). Το πρόγραµµα στοχεύει στη
διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο, τη χρήση και την εκµετάλλευσή του και στη βελτίωση
της ποιότητας του περιεχοµένου µέσω του καθορισµού µε σαφήνεια των µετα-δεδοµένων. Στόχος του
προγράµµατος είναι να αντιµετωπίσει τα πολύγλωσσα και πολυπολιτισµικά εµπόδια..
Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει κυρίως την εκµετάλλευση περιεχοµένου που η αξιοποίησή του γίνεται µε αργούς
ρυθµούς.
Η δεύτερη πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει έργα που αφορούν:
1.Την εκµετάλλευση και αξιοποίηση γεωγραφικών δεδοµένων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην παρούσα
πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει έργα τα οποία αφορούν δεδοµένα τα οποία αφορούν γεωγραφική περιγραφή του
χώρου (π.χ. ηλεκτρονικοί χάρτες) και όχι δεδοµένα τα οποία αν και έχουν γεωγραφική κατανοµή δεν
περιγράφουν χωρικά χαρακτηριστικά (π.χ. δεδοµένα που συνδέονται µε την κυκλοφοριακή κίνηση, την υγεία,
κ.λ.π.).
2.Την εκµετάλλευση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριµένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα τα
οποία αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο χρησιµοποιείται στην επίσηµη
εκπαίδευση (υποχρεωτική, δευτεροβάθµια, κ.λ.π.)
3. Τη δηµιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα µπορούν να περιέχουν ψηφιοποιηµένα
διάφορους τύπους στοιχείων π.χ. κείµενα, φωτογραφίες, κ.λ.π.
Η επίσηµη δηµοσίευση της πρόσκλησης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και η προθεσµία υποβολής
αναµένεται να είναι η 19/10/2006. Η συνολική χρηµατοδότηση που θα διατεθεί ανέρχεται σε 27,3
εκατοµµύρια ευρώ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Ευαγγελία Περπερή, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 132, email: perperi@atlantisresearch.gr

Πρόγραµµα ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύου (Safe Internet)
∆ηµοσιεύτηκε η προανακοίνωση της πρόσκλησης του πολυετούς προγράµµατος Safer Internet για το
2006 (http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm).
To πρόγραµµα έχει σα στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου και των νέων on-line
τεχνολογιών, ιδιαίτερα από τα παιδιά, και την πάλη ενάντια στο παράνοµο και ανεπιθύµητο από τους τελικούς
χρήστες περιεχόµενο.
Η παρούσα πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει µεταξύ άλλων:

•

έργα που αφορούν τη δηµιουργία «Γραµµής Βοήθειας» (Helpline), «Γραµµής Καταγγελιών» (Hotline) και
διοργάνωσης εκστρατειών ενηµέρωσης σωστής χρήσης του διαδικτύου.

•

στοχοθετηµένα έργα που έχουν στόχο να αυξηθεί η υιοθέτηση από τους παροχείς περιεχοµένου
τεχνικών αξιολόγησης περιεχόµενου και χαρακτηρισµού του µε ετικέτες ποιότητας και για να επιτευχθεί
η προσαρµογή της αξιολόγησης περιεχόµενου και του χαρακτηρισµού του µε ετικέτες ποιότητας
λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα του ίδιου περιεχοµένου µέσω των διαφορετικών µηχανισµών
παράδοσης.

•

στοχοθετηµένα έργα που συµβάλλουν στην αύξηση της προσβασιµότητας της τεχνολογίας φίλτρων, τα
οποία θα αφορούν α) την προσαρµογή (localisation) των συστηµάτων “φιλτραρίσµατος” (filtering
systems) σε γλώσσες που δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά, β) την επίτευξη της διανοµής ή της
διαλειτουργικότητας των πόρων που χρησιµοποιούνται από τα συστήµατα “φιλτραρίσµατος” (filtering
systems) και γ) την αύξηση της φιλικότητας προς το χρήστη της τεχνολογίας “φιλτραρίσµατος”
κάνοντας ευκολότερη για τον τελικό χρήστη την εγκατάσταση, διαµόρφωση και λειτουργία της.

Η επίσηµη δηµοσίευση της πρόσκλησης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και η προθεσµία υποβολής
αναµένεται να είναι η 29/09/2006. Η συνολική χρηµατοδότηση που θα διατεθεί ανέρχεται σε 6,9
εκατοµµύρια ευρώ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Ευαγγελία Περπερή, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 132, email: perperi@atlantisresearch.gr

∆ιαφηµιστείτε στο Change2IT και εστιάστε την Ηλεκτρονική Προβολή σας
στον Κόσµο της Πληροφορικής
Το Change2IT.com είναι το καλύτερο µέσο προβολή σας σε στελέχη του ευρύτερου κλάδου της
πληροφορικής, σε άτοµα που ασχολούνται µε τους Η/Υ και την πληροφορική, καθώς και σε άτοµα ή
επιχειρήσεις που αναζητούν εκπαίδευση γενικότερα.
Το www.Change2IT.com είναι µία εξειδικευµένη ιστοσελίδα ηλεκτρονικής στελέχωσης για θέσεις
εργασίας πληροφορικής. Την ιστοσελίδα επισκέπτεται καθηµερινά ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µε
διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα, που είτε αναζητούν εργασία στο χώρο της πληροφορικής, είτε αναζητούν
προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους.
Ο αριθµός των εγγεγραµµένων υποψηφίων στελεχών που χρησιµοποιούν το www.Change2IT.com ξεπερνά τους
15.000, ενώ οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι περισσότερες από 400.
Η υπηρεσία πραγµατοποιεί καθηµερινά αποστολή χιλιάδων ενηµερωτικών e-mail προς τους
υποψηφίους για κατάλληλες θέσεις εργασίας, καθώς και προς τους εργοδότες για τους κατάλληλους
υποψήφιους που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους.
Το Change2IT.com σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαφηµιστείτε µε τους ακόλουθους δύο τρόπους:

•

Καταχώρηση διαφηµιστικών banner στην ιστοσελίδα

•

Καταχώρηση διαφηµιστικών stamps στα e-mail που αποστέλλονται σε στελέχη και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το ενδεχόµενο µιας συνεργασίας, παρακαλώ µη
διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Change2IT, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 143,
email: boza@atlantisresearch.gr

Ανοικτές προκηρύξεις LEADER+ για τους Νοµούς Καρδίτσας, Ηµαθίας και
Κοζάνης
Προκηρύχθηκε νέος κύκλος για την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + για τους Νοµούς Καρδίτσας, Ηµαθίας και
Κοζάνης.
Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικές δράσεις για τον Νοµό Καρδίτσας αφορούν τα εξής:
- ∆ηµιουργία και βελτίωση υποδοµών εστίασης για τη συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής, συνολικής
δηµόσιας επιχορήγησης 137.500,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 55%.
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισµού, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 137.500,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 55%.
- Ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της οικονοµίας (βιοτεχνικές µονάδες,
µεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, µεταποίησης προϊόντων ζωϊκής παραγωγής, παραγωγής ειδών
διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση), συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης 613.389,46 ευρώ µε ποσοστό
επιχορήγησης 55%.
Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικές δράσεις για τον Νοµό Ηµαθίας αφορούν τα εξής:
- Ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 400.000,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
- Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 190.000,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 55%.
Όσον αφορά τον Νοµό Κοζάνης, οι επιλέξιµες επιχειρηµατικές δράσεις αφορούν τις εξής:
- Ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 200.000,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 53,01%.
- Ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής παραγωγής, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 150.000,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 53,01%.
- Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, συνολικής δηµόσιας
επιχορήγησης 180.602,80 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 53,01%.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 14 Ιουλίου 2006
για τον Νοµό Καρδίτσας 10 Ιουλίου για τον Νοµό Ηµαθίας, και η 18 Αυγούστου 2006.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Καρδίτσας
www.anka.gr , το δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Ηµαθίας www.anhma.gr
και το δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας ∆υτικής Μακεδονίας www.anko.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Msc, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 111, e-mail:
tsiropoulou@atlantisresearch.gr

