ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2η ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προκηρύχθηκε το “ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ” για την ενίσχυση της
ηλεκτρονικοποίησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ποσοστά
επιχορήγησης κυµαινόµενο από 45% - 55% - Μέτρο 3.2, Πράξη 2, Ε.Π.
“ΚτΠ” ..............................................................................................
55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια µικροµεσαίων επιχειρήσεων
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος –
∆ράση 2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” .........................................
Νέα επιτυχία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ν.
Αναπτυξιακού Νόµου .........................................................................
Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) ......................................
Τεχνολογικές Πλατφόρµες: Ενισχύστε τη θέση της επιχείρησης σας
συµµετέχοντας σε πανευρωπαϊκές συνεργασίες ......................................
Προδηµοσίευση προγράµµατος ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύου (Safe
Internet) .........................................................................................
Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αξιοποίησης Ψηφιακών ∆εδοµένων (eContentplus) ....................................................................................
Καλοκαιρινή προσφορά CHANGE2IT – Βρείτε τα ιδανικά στελέχη
πληροφορικής ..................................................................................
Ανοικτές προκηρύξεις LEADER+ για τους νοµούς Κοζάνης, Χαλκιδικής ......

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

Προκηρύχθηκε το “ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ” για την ενίσχυση της ηλεκτρονικοποίησης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ποσοστά επιχορήγησης κυµαινόµενο από 45% - 55% Μέτρο 3.2, Πράξη 2, Ε.Π. “ΚτΠ”
Προκηρύχθηκε το πολυαναµένο “ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”, συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχηµένου “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”, το οποίο αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση λειτουργιών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο
προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 16.000.000,00 ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης µέχρι ποσοστού
40%.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού,
του εµπορίου και των υπηρεσιών, και 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.)

Αντίστοιχα, οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού εφαρµογών, υπηρεσίες
εγκατάστασης προσαρµογής & παραµετροποίησης, ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου και αµοιβές συµβούλων.
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 από την ηµεροµηνία
ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα, ενώ παράταση µπορεί να δοθεί έως και 3 µήνες.
Προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 18η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 24:00, ενώ οι
έντυποι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής τη ΓΓΒ το αργότερο
µέχρι 25 Σεπτεµβρίου και ώρα 14:00
Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σηµείωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του Α’ & Β' Κύκλου του
προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, των οποίων «συνέχεια» αποτελεί το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» (34
ενταγµένα επενδυτικά σχέδια σε σύνολο 44 υποβαλλόµενων φακέλων υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων,
εκ των οποίων τα 21 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του προγράµµατος µε απόλυτα ποσοστά
επιτυχίας υποβολής), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη µεγάλη εµπειρία της στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων, βασιζόµενη στο σηµαντικό υπόβαθρο που διαθέτει σε ανθρώπινο δυναµικό.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Ελισσάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210 – 6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια µικροµεσαίων επιχειρήσεων
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος – ∆ράση
2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Προκηρύχθηκε πρόγραµµα σηµαντικής οικονοµικής ενίσχυσης των µεταποιητικών επιχειρήσεων της
κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος, το οποίο στοχεύει στην οµαλή ένταξη τους στο νέο
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Επιλέξιµες είναι οι οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν από 01/01/03, απασχολούν έως 250 άτοµα προσωπικό
και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. Ευρώ ή ετήσιο ισολογισµό µικρότερο των 42 εκ. Ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για τους πολύπαθους κλάδους εντάσεως εργασίας, να
προβούν σε ενέργειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους, µέσα από ενέργειες, όπως:
- Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, όπως παραγωγικός εξοπλισµός, κύριος ή
βοηθητικός, εξοπλισµός κλιµατισµού – εξαερισµού και φωτισµού χώρων, συστήµατα εκσυγχρονισµού
εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήµατα καταχώρησης – ανεύρεσης – παραλαβής και µεταφοράς προϊόντων εντός των
αποθηκευτικών χώρων.
- Προµήθεια, εξοπλισµού – λογισµικού Πληροφορικής και των απαιτούµενων περιφερειακών.
- Προµήθεια και εγκατάσταση Αυτόµατων Συστηµάτων Κοπής (CAM) και Αυτόµατων Συστηµάτων Σχεδιαστικού
Εξοπλισµού και Λογισµικού (CAD).
- ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων.
- Συνεργασία µε φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασµό υφιστάµενων
προϊόντων.
- Συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού για πρώτη φορά.
- Συνεργασία µε εµπειρογνώµονες συµβούλους, για το Σχεδιασµό Εκστρατείας προβολής / προώθησης των
προϊόντων της επιχείρησης.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους, για τη ∆ηµιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών
Προτύπων και Προδιαγραφών των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους,για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστηµάτων
∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO EN 9000) και Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14000 EMAS).
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυµαίνεται από 30.000,00 ευρώ έως
180.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Συµπληρωµατικά, το κατώτατο ποσοστό της ιδίας συµµετοχής αντιστοιχεί στο 25% ενώ το ανώτατο ποσοστό του
τραπεζικού δανεισµού στο 20%.
Η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης, ενώ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την επόµενη µέρα προκήρυξης του προγράµµατος
(25/07/06).
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την
πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 29 Σεπτεµβρίου 2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 113, email:
keratidis@atlantisresearch.gr

70% επιχορήγηση για επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού
εξοπλισµού για 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

Νέα επιτυχία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ν.
Αναπτυξιακού Νόµου
Νέα επιτυχία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ και στην υποβολή µεγάλων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού
Νόµου. Ειδικότερα, εγκρίθηκε µεγάλο επενδυτικό σχέδιογια την εταιρεία AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. το
οποίο αφορά ανέγερση σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, ανεβάζοντας σε αριθµό 11 το σύνολο των επιτυχηµένων
υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων της στο πλαίσιο του Νόµου. Οι εταιρείες των οποίων τα σχέδια εντάχθηκαν
στον Νέο Νόµο αφορούν γνωστές επιχειρήσεις του χώρου της Κεντρικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως η ΑΦΟΙ
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. µε εγκεκριµένο ειδικό επενδυτικό σχέδιο βελτίωσης ποιότητας προϊόντων εγκεκριµένου
προϋπολογισµού 1.327.715,00 ευρώ, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µε εγκεκριµένο πολυετές επιχειρηµατικό σχέδιο
εγκεκριµένου προϋπολογισµού 10.254.040,00 ευρώ, και η ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ – ΠΟΠΠΗΣ Α.Ε. µε εγκεκριµένο ειδικό
επενδυτικό σχέδιο δηµιουργίας εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας εγκεκριµένου προϋπολογισµού 945.470,00 ευρώ.
Λόγω της δεκατετραετούς εµπειρίας των στελεχών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και των υψηλών
ποσοστών έγκρισης µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε περικοπές µικρών ποσοστών στο προϋπολογισµό
τους, σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα στη βέλτιστη
δυνατή λύση για την πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σας σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Οδυσσέας Μαρκάκης, ΜΒΑ, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email: markakis@atlantisresearch.gr
2) Γρηγόρης Καλαµακίδης, ΜSc, Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 107, e-mail:
kalamakidis@atlantisresearch.gr

Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)
Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί ο σχεδιασµός προγραµµάτων για ενίσχυση των επιχειρήσεων χωρίς
την παρέµβαση τους, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η συµµετοχή τους και η απορρόφηση
κονδυλίων, το Υπουργείο Οικονοµίας δίνει σήµερα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταστρώσουν
τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και µέσω των φορέων τους και των συλλογικών
τους οργάνων να σχεδιάσουν προγράµµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
Η φιλοδοξία είναι τα ΠΚΣΑ να αποτελέσουν µικρά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης µέσα στο πλαίσιο της ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, τα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες της Περιφέρειας και της
Γεωγραφικής Περιοχής από την οποία προέρχονται και θα οδηγήσουν στην ενεργό συµµετοχή των επιχειρήσεων
µέσω των συλλογικών τους οργάνων, των επιµελητηρίων και των φορέων της περιοχής.
ΠΚΣΑ µπορούν να υποβάλλουν εταιρικά σχήµατα προερχόµενα από Μειονεκτικές Περιοχές (Ορεινές, Γεωργικές,
Νησιωτικές) και Αστικές περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτήρα µητροπολιτικών κέντρων. Το περιεχόµενο των
Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχει σαν κυρίαρχα στοιχεία τα παρακάτω:

•

την καινοτοµία όσον αφορά τις προτεινόµενες πράξεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους,

•

την επιδίωξη συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτική χρηµατοδότηση και
οι οικονοµίες κλίµακας,

•

την επιδίωξη της συνεργασίας των δυνητικών εταίρων.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ µε την πολύχρονη εµπειρία της στην καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ, στην
ενίσχυση της καινοτοµίας τους καθώς και στο σχεδιασµό της Στρατηγικής για την ενίσχυση της καινοτοµίας, της
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο είναι σε θέση να βοηθήσει
τους φορείς να περιγράψουν τις ανάγκες τους και να προτείνει ενέργειες ενίσχυσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων
δράσεων το που θα αποτελέσουν τη βάση προτεινόµενων ΠΚΣΑ. Τέλος, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως
µέλος εταιρικών σχηµάτων είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και να υποστηρίξει
την υλοποίηση των ΚΠΣΑ διευκολύνοντας το έργο των φορέων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggea.gr/globalgrants καθώς
και µέσω των εξειδικευµένων στελεχών της Ατλαντίς.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Άγγελος Μαγκλής, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email:
amanglis@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

Προδηµοσίευση προγράµµατος 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 επίσηµα δηµοσίευση της πρόσκλησης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και η προθεσµία υποβολής
αναµένεται να είναι η 29/09/06. Η συνολική χρηµατοδότηση που θα διατεθεί ανέρχετα σε 6,9
εκατοµµύρια ευρώ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

Καλοκαιρινή προσφορά CHANGE2IT – Βρείτε τα ιδανικά
στελέχη πληροφορικής
Το www.Change2IT.com η βραβευµένη (IST Prize Nomimee 2005) ιστοσελίδα εύρεσης προσωπικού
πληροφοικής, ξεπέρασε τα 15.000 εγγεγραµένη στελέχη πληροφορικής και σας προσφέρει µε την καταχώρηση
µιας διαθέσιµης θέσης εργασάις των 50 ευρώ, άλλη µια εντελώς δωρεάν, µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2006!
Το Change2IT διατηρεί µία από τις µεγαλύτερες βάσεις βιογραφικών πληροφορικής στην Ελλάδα.
Χρησιµοποιώντας ένα µηχανισµό αντιστοίχησης που αξιολογεί και βαθµολογεί τα βιογραφικά µε βάση τα κριτήρια
που απαιτούν οι εργοδότες, βοηθά στην επιλογή µόνο των κατάλληλων υποψηφίων, προκειµένου να µη
λαµβάνετε βιογραφικά από ακατάλληλα άτοµα.
Τρόποι καταχώρησης θέσεων εργασίας:

•

Καταχωρείτε τη διαθέσιµη θέση σας µόνο µε 50 Ευρώ, και λαµβάνετε για ένα µήνα όλα τα βιογραφικά
των κατάλληλων υποψηφίων που θα κάνουν αίτηση.

•

Τοποθετείτε στο σύστηµα όσες αγγελίες επιθυµείτε δωρεάν. Από τη στιγµή που θα βρείτε τους
κατάλληλους υποψήφιους ανάµεσα στις αιτήσεις που λαµβάνετε, και εφόσον επιθυµείτε να
επικοινωνήσετε µαζί τους, χρεώνεστε για τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Μπορείτε να τοποθετήσετε απ' ευθείας τις αγγελίες της εταιρίας σας στην ιστοσελίδα, ή να στείλετε το κείµενο
στο παρακάτω e-mail και να την καταχωρήσουµε εµείς εκ µέρους σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το ενδεχόµενο µιας συνεργασίας, 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 Κοζάνης, Χαλκιδικής
Ανοικτές προκηρύξεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + για τους Νοµούς Κοζάνης και Χαλκιδικής.
Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικές δράσεις για τον Νοµό Κοζάνης αφορούν µεταξύ
άλλων 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%.
Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικές δράσεις για τον Νοµό Χαλκιδικής αφορούν µεταξύ
άλλων τις εξής:
- Ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, συνολικής
δηµόσιας επιχορήγησης 100.916,03 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
- Ανάπτυξη αγροτικού τουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής
διανυκτέρευσης), συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης 150.000,00 ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης
55%
- Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, συνολικής
δηµόσιας επιχορήγησης 100.000,00 ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η η 18
Αυγούστου 2006 για τον Νοµό Κοζάνης και η 28 Αυγούστου 2006 για τον νοµό Χαλκιδικής.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) www.anetxa.gr και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ∆υτικής
Μακεδονίας www.anko.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Msc, Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 111, e-mail:
tsiropoulou@atlantisresearch.gr

