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1) Ξεκίνησε ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04.
Ψηφίστηκε από την βουλή η τροπολογία που αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 µε ισχύ από 1/1/2007.
Ουσιαστικά η ενεργοποίησή του αναµένεται εντός των επόµενων ηµερών µε την έκδοση της σχετικής κανονιστικής
απόφασης που θα προσδιορίζει και τα επιπλέον ποσοστά επιχορήγησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Επειδή από τις αρχές του 2007 θα ισχύει το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα καθώς και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας 2007-2013, υπήρξε ανάγκη εναρµόνισης των
διατάξεων του Ν. 3299/2004 µε τις νέες κοινοτικές ρυθµίσεις.
Με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή θεσπίζονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις καθώς και περαιτέρω βελτιώσεις στο
ισχύον θεσµικό πλαίσιο του Ν. 3299/2004, προκειµένου ο επενδυτικός νόµος, διατηρώντας τη βασική δοµή του, να
εξακολουθήσει να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων από την αρχή του επόµενου έτους, µε στόχο την
περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος της οικονοµίας.
Τα κυριότερα σηµεία των Αλλαγών σε σχέση µε τον υπάρχοντα νόµο είναι:
• Ενοποιούνται οι 5 κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων σε δύο, ενώ παράλληλα εξαντλούνται τα ανώτατα όρια του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
• ∆ιαίρεση της Επικράτειας σε τρεις Περιοχές κινήτρων µε βάση το ανώτατο ύψος έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται
από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Σηµειώνεται ότι και στην Περιοχή Α΄ θα παρέχονται κίνητρα για το σύνολο
των επενδυτικών σχεδίων.
o Η ζώνη Α, µε τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (εκτός των βιοµηχανικών περιοχών και των νήσων αυτών
που µπαίνουν στην ζώνη Β)
o Η ζώνη Γ µε τους νοµούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου,
∆υτικής Ελλάδας και νήσων Βορείου Αιγαίου.
o Η ζώνη Β µε όλες τις υπόλοιπες περιοχές
• Τα νέα ποσοστά των ενισχύσεων Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης:
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή
επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης
Γεωγραφική Ζώνη

Α

Β

Γ

Κατηγορία 1η

20%

30%

40%

Κατηγορία 2η

15%

25%

35%

Φορολογική απαλλαγή
Γεωγραφική Ζώνη

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α

Β

Γ

Κατηγορία 1η

60%

100%

100%

Κατηγορία 2η

50%

100%

100%

Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης - έως 10
επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις µικρές επιχειρήσεις - που
µπορεί να διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας, ανάλογα µε τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και
λαµβανοµένων υπόψη κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης.
Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα (µεταποίηση)
που αποκλείονταν από τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, τώρα επιχορηγούνται µε ποσοστό έως 35%.
∆ίνεται η δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης έως 50% (από 30%).
Η επιβεβαίωση επιλεξιµότητας του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου θα χορηγείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (5
εργάσιµων ηµερών), προκειµένου να διευκολύνεται ο επιχειρηµατικός φορέας να προβαίνει, µε δική του ευθύνη, στην
έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών πριν την έκδοση της τελικής απόφασης υπαγωγής.
Κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης θα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης του λειτουργικού κόστους µικρών νέων
επιχειρήσεων, έως και 5 έτη και έως και 2.000.000 €.
Ανεβαίνει από 8%, σε 10% το µέγιστο ποσοστό επί του προϋπολογισµού αµοιβών µελετών συµβούλων.
Βελτιώνονται οι όροι επιλεξιµότητας των ολοκληρωµένων πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων για τις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις, ώστε ο χρόνος που έχει παρέλθει από την σύστασή του γίνεται 3 έτη (από 5 έτη) και το ελάχιστο
συνολικό κόστος που απαιτείται είναι 1.500.000 € (από 3.000.000 €).
Μειώνεται το ποσοστό µέγιστης αιτιολογηµένης υπέρβασης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού από 15% σε 5%.
∆ιευρύνονται οι ενισχυόµενες δαπάνες µε την δαπάνη αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής
µονάδας. Επίσης, διευρύνονται µε την δαπάνη αγοράς γης (έως το 10% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού
σχεδίου) από τις µικρές επιχειρήσεις, προκειµένου να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο.
Καταργείται η υποχρέωση µη µεταβολής της εταιρικής σύνθεσης µε την υποχρέωση ενηµέρωσης της αρµόδιας

•
•
•
•

υπηρεσίας ώστε εάν λόγω της αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης η εταιρεία παύει να είναι µικρή ή µεσαία, θα
υποχρεούται να επιστρέψει το σχετικό ποσό της ενίσχυσης.
Στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές προϋπόθεση επιλεξιµότητας είναι η
κατοχή άδεις παραγωγής (από άδεια εγκατάστασης).
Βελτιώνονται οι όροι της δυνατότητας αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού υπάρχουσας παραγωγικής µονάδας αρκεί
η µονάδα να έχει σταµατήσει και να αγοράζεται από ανεξάρτητο επενδυτή.
∆ιευκρινίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα επενδυτικά σχέδια ώστε να αφορούν την δηµιουργία
νέας µονάδας ή την επέκταση της υπάρχουσας µονάδας ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα,
πρόσθετα προϊόντα ή τέλος τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Η πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε την µεγαλύτερη εξειδίκευση και
την βαθύτερη πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επενδυτικά
270.000.000 €, τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη λογισµικού, ίδρυση ξενοδοχειακών
µεταποιητικών µονάδων, ίδρυση µονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας,
υποδοµών, παροχής καινοτοµικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και πλήθος άλλων. Από αυτά
100%

σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
µονάδων, ίδρυση ή/και επέκταση
δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών
όσα αξιολογήθηκαν έως τώρα έχουν
επιτυχία.

Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του
τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος Μικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
και
στήριξαν
τα
επενδυτικά
τους
σχέδια
σε
αυτήν.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις παρουσιάζονται ενσωµατωµένες στο κείµενο της περίληψης του αναπτυξιακού νόµου. (οι
προσθήκες παρουσιάζονται µε έντονους πλάγιους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες, ενώ ό,τι καταργείται παρουσιάζεται
µε διαγραµµένους χαρακτήρες).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
• Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

2) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα νέα ποσοστά
επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόµου
Αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα καθώς αίρεται µια αβεβαιότητα σχετικά µε τα ποσοστά
επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόµου που θα ισχύει από την 1/1/2007.
Η τροπολογία του Αναπτυξιακού Νόµου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή προβλέπει νέα ποσοστά
επιχορήγησης τα οποία είναι:
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης:
• Ζώνη Α : 20%
• Ζώνη Β : 30%
• Ζώνη Γ : 40%
Προβλέπεται επίσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης - έως 10
επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις µικρές επιχειρήσεις - που µπορεί να
διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας, ανάλογα µε τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και λαµβανοµένων υπόψη
κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης.
Η ζώνη Α περιέχει τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (εκτός των βιοµηχανικών περιοχών και των νήσων αυτών που
µπαίνουν στην ζώνη Β)
Η ζώνη Γ περιέχει τους νοµούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας
και νήσων Βορείου Αιγαίου.

Η ζώνη Β περιέχει όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
Αναλυτικά µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις ρυθµίσεις του Νόµου µε ενσωµατωµένες τις αλλαγές της προτεινόµενης
τροπολογίας στην περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

3) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.
Η ευρωπαϊκή επιτροπή προδηµοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που ακολουθούν. Η παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ενιαίου πολυετούς
προγράµµατος για τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα του πολιτισµού για την περίοδο 2007 - 2013.
Στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους που να
βασίζεται σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δηµιουργών, των
πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών οργανισµών στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα στρέφεται
προς µια διεπιστηµονική/διατοµική προσέγγιση και στοχεύει στην προώθηση µιας αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ των
πολιτιστικών φορέων, ενθαρρύνοντας τα σχέδια διατοµικής συνεργασίας.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη οπτικοαουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:
• ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 27,5 εκ. € για τον Α τοµέα µε µέγιστη επιδότηση το 50%, σε 1,5 εκ € για τον Β τοµέα µε
κοινοτική επιδότηση που δε θα ξεπεράσει τα 60.000 € για κάθε ένα σχέδιο λογοτεχνικής µετάφρασης και θα καλύψει το 100%
των µεταφραστικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές δε θα ξεπεράσουν το 50% των συνολικών
επιχειρηµατικών δαπανών και σε 200.000 € για τον Γ τοµέα µε µέγιστη επιδότηση 60%.
Οι φάκελοι υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2007.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες στην
εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων - φακέλων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να συµβάλλει
καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος ή στο site http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησε το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ) αποτελεί το κύριο µέσο της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη και θα διαρκέσει για τη χρονική περίοδο από το 2007 µέχρι το 2013.
Σε όλο το 7ο ΠΠ, οι ΜΜΕ θα ενθαρρύνονται ενεργά να συµµετάσχουν σε όλες τις ερευνητικές δράσεις, ιδίως στις δράσεις υπό
τους θεµατικού τοµείς του προγράµµατος «Συνεργασία». Θα ενθαρρύνεται επίσης η εµπλοκή των ΜΜΕ στις Κοινές Τεχνολογικές
Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), όπου αυτό θεωρείται σκόπιµο. Ένα σηµείο-κλειδί του 7ου ΠΠ είναι η προτεινόµενη απλούστευση των
κανόνων και των διαδικασιών. Τα προβλεπόµενα µέτρα θα καλύψουν ολόκληρο τον χρηµατοδοτικό κύκλο,
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων χαρακτηριστικών των χρηµατοδοτικών µέσων, των διοικητικών και δηµοσιονοµικών
κανόνων, της αναγνωσιµότητας και της φιλικής προς το χρήστη παρουσίασης των εγγράφων. Οι προτεινόµενοι κανόνες
συµµετοχής στο 7ο ΠΠ αναφέρουν ρητώς ένα ποσοστό χρηµατοδότησης 75% για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
των ΜΜΕ, αντί του 50% που ίσχυε µέχρι τώρα στο 6ο ΠΠ. Αυτό καθιστά πιο ελκυστική τη συµµετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραµµαπλαίσιο, µιας και µειώνεται η οικονοµική τους συνεισφορά. Επιπλέον, η ισχύουσα σήµερα αρχή «της συλλογικής δηµοσιονοµικής
ευθύνης» αντικαθίσταται στην πρόταση για το 7ο ΠΠ µε ένα εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο θα καλύψει τους δηµοσιονοµικούς
κινδύνους σε περίπτωση αθετούντων συµµετεχόντων σε έργο.
Το 7ο ΠΠ αποτελείται από 4 βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που διαµορφώνουν 4 ειδικά προγράµµατα συν ένα
ειδικό πρόγραµµα για την πυρηνική έρευνα. Οι ελληνικές εταιρίες, µε βάση την εµπειρία από τα προηγούµενα ΠΠ,
αναµένεται να επικεντρωθούν περισσότερο στην δραστηριότητα «Συνεργασία». Οι υπόλοιπες δραστηριότητες
αντλούν τη θεµατολογία τους από τους παρακάτω τοµείς:
•
Ιδέες (∆ράσεις έρευνας αιχµής),
•
Άνθρωποι (Ανθρώπινο δυναµικό, δράσεις Μarie Curie, Αρχική κατάρτιση των ερευνητών – ∆ίκτυα Μarie Curie, ∆ια βίου
κατάρτιση και επαγγελµατική εξέλιξη– Ατοµικές υποτροφίες, Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι επικοινωνίας µεταξύ πανεπιστηµίων
και επιχειρήσεων, ∆ιεθνής διάσταση – Υποτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού, διεθνή εταιρικά σχήµατα, επιδόµατα
επαγγελµατικής επανένταξης και Βραβεία αριστείας
•
Ικανότητες (Ικανότητες έρευνας, Υποδοµές έρευνας, Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, Περιφέρειες της γνώσης, Ερευνητικό
δυναµικό, Ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό, Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των ερευνητικών
πολιτικών, Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα µπορείτε να δείτε τη σχετική Περίληψη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

5) Ανακοινώθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Στις 22/12/2006 ανακοινώθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα «Συνεργασία» περιγράφονται παρακάτω. Η συγκεκριµένη
δραστηριότητα, µε προϋπολογισµό 32 δις. Ευρώ, θα υποστηρίξει έργα διεθνούς συνεργασίας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
εκτός αυτής. Το πρόγραµµα θα προάγει την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας σε 10 θεµατικούς τοµείς, οι οποίοι
αντιστοιχούν σε µείζονα επιστηµονικά και ερευνητικά ζητήµατα. Η στήριξη και η ενδυνάµωση της έρευνας θα γίνει µε στόχο την
αντιµετώπιση ευρωπαϊκών κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών προκλήσεων, καθώς και προκλήσεων
δηµόσιας υγείας, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη στήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών. Το πρόγραµµα
«Συνεργασία» υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς:
• Υγεία
Προϋπολογισµός: 6 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 19/4/2007
Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος για την υγεία είναι η βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων
πολιτών, καθώς και η ενίσχυση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτοµίας των ευρωπαϊκών
βιοµηχανιών και επιχειρήσεων στον χώρο της υγείας. Eπίσης, προβλέπεται η αντιµετώπιση των παγκοσµίων προβληµάτων υγείας,
για παράδειγµα των πρωτοεµφανιζόµενων επιδηµιών. Η ευρωπαϊκή συνεργασία µε αναπτυσσόµενες χώρες θα επιτρέψει στις
χώρες αυτές να αναπτύξουν ερευνητικές ικανότητες.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-HEALTH-2007-A

• Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Προϋπολογισµός: 1.9 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 2/5/2007
Η βελτίωση των γνώσεων σε θέµατα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής και χρήσης βιολογικών πόρων (µικροοργανισµών, φυτών,
ζώων) θα διαµορφώσει τη βάση για την ανάπτυξη πιο ασφαλών, οικολογικά αποδοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών στον τοµέα της γεωργίας, της αλιείας, της κτηνοτροφίας, των τροφίµων, της υγείας, της δασοκοµίας και στους
συνδεδεµένους τοµείς. Αναµένεται να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών πολιτικών και
κανονισµών στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, και στον τοµέα της προστασίας των
καταναλωτών. Υπό την έννοια µιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας, θα δοθεί στήριξη σε νέες ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-KBBE-2007-1
• Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
Προϋπολογισµός: 9.1 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 8/5/2007
Οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και ανταγωνιστικότητας σε
όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους και τους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Εισερχόµαστε σε µια νέα εποχή ανάπτυξης που θα
καθορίσει την οικονοµική αύξηση και την αειφόρο ανάπτυξη για τις επερχόµενες δεκαετίες. Ωστόσο, η οικονοµική αυτή αύξηση
θα επιτευχθεί µόνο εφόσον επενδύσουµε τώρα στην έρευνα και την καινοτοµία για την επόµενη γενιά τεχνολογιών.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-1, FP7-ICT-2007-C
• Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Προϋπολογισµός: 3.5 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 4/5/2007 & 5/6/2007
Η δραστηριότητα «Νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής» αφορά σε µεγάλο βαθµό τους τοµείς κοινωνικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι νανοτεχνολογίες οδηγούν σε καινοτόµες λύσεις και θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα
καλύτερες αποδόσεις σε ολόκληρο τον παραγωγικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς υγείας / ιατρικής / γεωργίας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-NMP-2007-CSA-1, FP7-NMP-2007-LARGE-1, FP7-NMP-2007-SMALL-1, FP7-NMP-2007-SME-1
• Ενέργεια
Προϋπολογισµός: 2,3 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 3/5/2007 & 4/5/2007
Τα ενεργειακά συστήµατα σήµερα βρίσκονται αντιµέτωπα µε µείζονες προκλήσεις. Οι ανησυχητικές τάσεις της παγκόσµιας
ζήτησης ενέργειας, ο πεπερασµένος χαρακτήρας των αποθεµάτων συµβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η ανάγκη
χαλιναγώγησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα έγκαιρης αναζήτησης και ανάπτυξης
κατάλληλων λύσεων. Οι ενέργειες αυτές θα µετριάσουν σηµαντικά τις καταστρεπτικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος, τις
επιζήµιες συνέπειες της µεταβλητότητας των τιµών τού πετρελαίου (ειδικά για τον τοµέα των µεταφορών, ο οποίος εξαρτάται σε
πολύ µεγάλο βαθµό από τα πετρελαϊκά προϊόντα) και τη γεωπολιτική αστάθεια στις πετρελαιοπαραγωγούς περιφέρειες.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ENERGY-2007-1-RTD, FP7-ENERGY-2007-2-TREN
• Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
Προϋπολογισµός: 1,8 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 2/5/2007
Η αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις αυξανόµενες φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον και
τους περιβαλλοντικούς πόρους απαιτεί συντονισµένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ENV-2007-1
• Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)
Προϋπολογισµός: 4,1 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 3/5/2007
Οι µεταφορές είναι ένα από τα δυνατά σηµεία της Ευρώπης –ο κλάδος των αεροπορικών µεταφορών συµβάλλει κατά
2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ, µε 3,1 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης, και ο κλάδος των επίγειων µεταφορών παράγει το
11% του ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολώντας περί τα 16 εκατοµµύρια εργαζοµένους. Ωστόσο, οι µεταφορές είναι εξίσου
υπεύθυνες για το 25% των συνολικών εκποµπών CO2 στην ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-AAT-2007-RTD-1, FP7-AAT-2007-TREN-1, FP7-SST-2007-RTD-1, FP7-SST-2007-TREN-1, FP7TPT-2007-RTD-1
• Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Προϋπολογισµός: 610 εκατ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 10/5/2007
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε αρκετές κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις. Είναι συνεπώς σηµαντικό να τις κατανοήσει
καλύτερα και να τις αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά, διαµορφώνοντας τις κατάλληλες πολιτικές. Η µακρά παράδοση της Ευρώπης
στον τοµέα της έρευνας, σε συνδυασµό µε τις διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές προσεγγίσεις, προσφέρει µια
µοναδική ευκαιρία για τέτοιου είδους έρευνα σε επίπεδο ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SSH-2007-1

• ∆ιάστηµα
Προϋπολογισµός: 1,4 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 19/6/2007
Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρώπη έχει αναπτύξει κορυφαίες τεχνολογικές ικανότητες, µέσω εφαρµογών όπως «Παρατήρηση της
γης» και Galileo. Η Ευρώπη έχει επενδύσει στην εξερεύνηση του διαστήµατος µε αποδοτικές προς το κόστος αποστολές και έχει
στηρίξει συνεργατικές πρωτοβουλίες µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆), διασφαλίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο
στον τοµέα αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SPACE -2007-1
• Ασφάλεια.
Προϋπολογισµός: 1,3 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 31/5/2007
Η ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ευηµερία και την ελευθερία. Πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη
µιας σφαιρικής στρατηγικής για την ασφάλεια, που να περικλείει µέτρα τόσο για την πολιτική ασφάλεια, όσο και για
τον τοµέα της άµυνας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SEC-2007-1
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

6) 9.1 δισ. EUR για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές προτεραιότητες σε πεδία όπου η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, όπως δίκτυα επικοινωνίας, ενσωµατωµένα συστήµατα πληροφορικής,
νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, η διαχείριση των έργων καθώς και ο ορισµός των επιλέξιµων δαπανών έχουν απλοποιηθεί
σηµαντικά. Για παράδειγµα, η χρήση των τριών µοντέλων δήλωσης δαπανών που καθιερώθηκαν µε τα προηγούµενα
προγράµµατα πλαίσια παύει οριστικά. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα καλύπτει ποσοστό µέχρι και 50% των
επιλέξιµων δαπανών, ενώ για τις ΜΜΕ, τους δηµόσιους φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους µη κερδοσκοπικούς
ερευνητικούς οργανισµούς, προβλέπεται επιπλέον ποσοστό απόδοσης µέχρι και 25%.
Όπως και στο ΠΠ6, οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξία θα είναι υποχρεωµένοι να εκτελέσουν πλήρως τα καθήκοντα που τους έχουν
ανατεθεί, ακόµη και σε περίπτωση που ένας από αυτούς παραλείψει να εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Εντούτοις, παύει να
εφαρµόζεται η αρχή της συλλογικής χρηµατοοικονοµικής ευθύνης που προέβλεπε το ΠΠ6 για τις περισσότερες δράσεις, η οποία
έθετε φραγµούς στη συµµετοχή ιδίως των ΜΜΕ. Αυτό αναµένεται επίσης να επιταχύνει τις διαδικασίες και να βελτιώσει τη σχέση
κόστους-οφέλους. Παρακάτω παραθέτουµε τις Προκλήσεις που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς τον
προϋπολογισµό που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές.

Πρόκληση 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των δικτύων και των
υπηρεσιών.
1. Το δίκτυο του µέλλοντος
2. Μηχανική, Αρχιτεκτονικές και Υποδοµές λογισµικού και υπηρεσιών
3. Η ΤΠΕ στην υπηρεσία της δικτυωµένης επιχείρησης
4. Ασφαλείς, εξαρτώµενες και έµπιστες υποδοµές
5. ∆ικτυωµένα Μέσα
6. Νέες Εφαρµογές και Πειραµατικές Εγκαταστάσεις
7. Προστασία Κρίσιµης Υποδοµής
Πρόκληση 2: Συστήµατα Αναγνώρισης και ∆ιαδραστικά, Ροµποτική
1. Συστήµατα Αναγνώρισης και ∆ιαδραστικά, Ροµποτική
Πρόκληση 3: Εξαρτήµατα, Συστήµατα, Μηχανική
1. Ενοποίηση Ηλεκτρονικών και Νανο-ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων επόµενης γενιάς
2. Οργανικά και Μεγάλης Επιφάνειας ηλεκτρονικά και οπτικά συστήµατα
3. Σχεδιασµός Ενσωµατωµένων Συστηµάτων
4. Συστήµατα Υπολογιστών
5. Φωτονικά / Οπτικά Εξαρτήµατα
6. «Μίκρο» και «Νάνο» συστήµατα
7. ∆ικτυωµένα Ενσωµατωµένα Συστήµατα και ∆ικτυωµένα Συστήµατα Ελέγχου
Πρόκληση 4: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Περιεχόµενο
1. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Ενισχυµένη ∆ιδασκαλία µέσω της Τεχνολογίας
2. Έξυπνο Περιεχόµενο και semantics
Πρόκληση 5: Προς ∆ιαρκή και Προσωπική Φροντίδα Υγείας
1. Προσωπικά Συστήµατα Υγείας για την παρακολούθηση και «Σηµεία ∆ιάγνωσης»
2. Προχωρηµένη Συστήµατα Πληροφορικής για τη διαχείριση ρίσκου και την ασφάλεια
των ασθενών.
3. Ψηφιακός «Φυσιολογικός» Άνθρωπος
Πρόσκληση 6: Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Φορητότητα, την
Περιβαντολλογική Σταθερότητα και την Επάρκεια της Ενέργειας
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής για τα «έξυπνα οχήµατα» και τις υπηρεσίες φορητότητας
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής για «Συνεργαζόµενα» συστήµατα
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής για την ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και την Επάρκεια της
Ενέργειας
Πρόκληση 7: Τεχνολογίες Πληροφορικής για Ανεξάρτητο Τρόπο Ζωής και
Κοινωνική Ένταξη
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και γήρανση
2. Εύκολα προσβάσιµες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Κοινωνική Ένταξη
FET: Μελλοντικές και Αναπτυσσόµενες Τεχνολογίες
Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης: ∆ιεθνείς Συνεργασίες
Σύνολο

«Ταυτότητα»
Πρόσκλησης
ICT-2007.1.1

Βudget
(M.€)
171

ICT-2007.1.2
ICT-2007.1.3
ICT-2007.1.4
ICT-2007.1.5
-

102
26
77
73

ICT-2007.2.1

82

ICT-2007.3.1
ICT-2007.3.2
ICT-2007.3.3
ICT-2007.3.4
-

73
54
34
21

ICT-2007.4.1
ICT-2007.4.2

44
44

ICT-2007.5.1

60

ICT-2007.5.2

26

ICT-2007.5.3

ICT-2007.6.1
-

49

ICT-2007.7.1

26

ICT-2007.8.1 – 8.3
ICT-2007.9.1

51
6
1.019

Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 8/5/2007
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

7) Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο - ΕΤΑ (FP7): Προοπτικές συµµετοχής και υποστήριξης ΜΜΕ.
Σηµαντικά ποσά θα διατεθούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την περίοδο 2007 - 2013 µέσω του 7ου Προγράµµατος
Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ).
Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής ΜΜΕ σε όλες τις δράσεις του 7ου ΠΠ, που καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος θεµατικών ενοτήτων µε
ερευνητικό και µη χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να ενισχύσει την συµµετοχή των ΜΜΕ στις ερευνητικές
δραστηριότητες παρέχει βελτιωµένες και απλοποιηµένες διαδικασίες χρηµατοδότησης και διαχείρισης καθώς και αυξηµένη
ευελιξία στην επιλογή της κατάλληλης µεθόδου χρηµατοδότησης σε σχέση µε το 6ο ΠΠ, η οποία µπορεί να καλύψει µέχρι και
75% των δαπανών τους.
Επιπλέον, για καινοτόµες ΜΜΕ (έρευνα αιχµής) προβλέπεται έως και 100% κάλυψη των δαπανών και χωρίς να απαιτείται
συνεργασία, µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ερευνας (ERC). Συγκεκριµένα, µέσω της ύπαρξης συγκεκριµένης δράσης για
έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ και οµάδων ΜΜΕ, ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ ΜΜΕ και η υποστήριξη τους για την
ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε κοινά προβλήµατα πολλών ΜΜΕ σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς τοµείς.
Οι πρώτες διακηρύξεις για υποβολή µελετών/προτάσεων στα πλαίσια του 7ου ΠΠ αναµένονται στις αρχές του 2007.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου και ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που
σχετίζονται µε την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας των ΜΜΕ, ενώ τα έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της
εκπαιδεύονται για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η έγκαιρη επαφή µε τα εξειδικευµένα στελέχη
της Ατλαντίς µπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα κατάλληλα εργαλεία για την λήψη χρηµατοδότησης µέσω των δύο
νέων προγραµµάτων. Για καλύτερη κατανόηση του προγράµµατος και ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την
εταιρεία σας απαιτείται η ενδελεχής συζήτηση µαζί µας. Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή µαζί µας ώστε να µπορέσουµε να
χαράξουµε από κοινού τη στρατηγική αξιοποίησης του 7ου ΠΠ -ΕΤΑ.
Σας προτείνουµε να εκµεταλλευθείτε τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από την σύναψη Συµβολαίου
Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ειδικά προετοιµασµένου σύµφωνα µε τα πλαίσια
του 7ο ΠΠ (νέο προϊόν).
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

8) Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο
του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας (FP7).
Έδαφος κερδίζει η καθιέρωση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε χρήση συµβολαίου
στρατηγικής συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις - πελάτες µας, έχοντας αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µορφής
συνεργασίας και µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών που προσφέρουν ο Αναπτυξιακός Νόµος, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνουν στη ζήτηση
του συγκεκριµένου µοντέλου εργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τα παραπάνω οφέλη αυτά είναι µεταξύ άλλων τα
εξής :
• Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
• Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και «τριβή» µε κάθε νέο
σύµβουλο.
• ∆ιασφάλιση της νοµικής ευθύνης των διοικητικών συµβουλίων εισηγµένων εταιρειών µε το συγκεκριµένο τρόπο που
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραµµάτων,
• Το καλύτερο οικονοµικό πακέτο της αγοράς και πληρωµή µε την έγκριση των προγραµµάτων κατά προτεραιότητα,
αντιµετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύστασή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών
ευρωπαϊκών έργων κ.ά.
Παρακαλώ πολύ εάν ενδιαφέρεστε για στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας απευθυνθείτε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

9) Θεσµοθέτηση νέας χρηµατιστηριακής αγοράς για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
Βασικοί
1.
2.
3.

άξονες στους οποίους θα στηρίζεται η νέα χρηµατιστηριακή αγορά αποτελούν οι ακόλουθοι:
Κατάργηση των περιορισµών λόγω µεγέθους
∆ηµιουργία πλαισίου ελέγχου / αποδοχής µε συγκεκριµένους στενούς χρονικούς περιορισµούς
Άρση κλαδικών περιορισµών

Σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δηµιουργία και λειτουργία της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς για
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, στα κριτήρια εισαγωγής θα λαµβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα:
i. Οι προς εισαγωγή εταιρείες να έχουν ως Ανάδοχο Α.Χ.Ε., Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα που διαθέτει άδεια παροχής
υπηρεσιών αναδόχου.
ii. Οι ανάδοχοι πέραν της αναδοχής της δηµόσιας εγγραφής θα λειτουργούν και ως sponsors των εταιρειών µετά την
εισαγωγή τους, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών.
iii. Οι εταιρείες που είναι ήδη εισηγµένες σε άλλη ευρωπαϊκή χρηµατιστηριακή αγορά θα µπορούν να αιτούνται την άµεση
εισαγωγή τους στη συγκεκριµένη αγορά χωρίς την προσκόµιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
παρά µόνο αίτησης υπογεγραµµένης από ανάδοχο / sponsor και σύµβουλο έκδοσης στις υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου.
iv. Θα είναι προς την διακριτική ευχέρεια των προς εισαγωγή εταιρειών για το εάν θα εφαρµόσουν τις αρχές του corporate
governance (εταιρική διακυβέρνηση), έτσι όπως αυτές ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
v. Οι αιτούσες προς εισαγωγή εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν προ της εισαγωγής ειδικό τµήµα σχέσεων µε τους επενδυτές,
καθώς και πληροφοριακή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
vi. Η σύνθεση του ∆.Σ. θα είναι ελεύθερη χωρίς περιορισµούς.
Επίσης:
i. ∆εν θα υπάρχει ελάχιστη αναλογία µετοχών προς δηµόσια εγγραφή σε σχέση µε τις υφιστάµενες.
ii. ∆εν θα υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβιβασιµότητα των µετοχών των εισηγµένων εταιρειών.
iii. ∆εν θα υπάρχει περιορισµός ως προς την έδρα των προς εισαγωγή εταιρειών, µε αποτέλεσµα να µπορούν να εισαχθούν
ακόµα και offshore εταιρείες.
iv. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής, οι υποψήφιες εταιρείες δεν θα χρειάζεται να έχουν ως σύµβουλο έκδοσης
αποκλειστικά Α.Χ.Ε. / Α.Ε.Π.Ε.Υ. . Πιστωτικό ίδρυµα, αρκεί να είναι σε θέση να προσκοµίζουν τη σύµβαση αναδόχου και να
ορίζουν κάποιο φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ως σύµβουλο έκδοσης.
v. Οι υποψήφιες εταιρείες δεν θα είναι αναγκαίο να πραγµατοποιούν δηµόσια εγγραφή προκειµένου να εισαχθούν, κατά
συνέπεια θα µπορούν να εισάγουν µόνο υφιστάµενες µετοχές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη µακροχρόνια ενασχόλησή της µε την επιχειρηµατική
κοινότητα, είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες συµβουλευτικές υπηρεσίες ούτως ώστε να παρουσιάσει σε κάθε
ενδιαφερόµενη µικροµεσαία επιχείρηση τις διαφαινόµενες προοπτικές αναφορικά µε την εισαγωγή της στη νέα χρηµατιστηριακή
αγορά.
Η γνώση και η εµπειρία των στελεχών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εγγυάται την παροχή της απαραίτητης
πληροφόρησης, η οποία περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά την παρουσίαση των απαραίτητων προϋποθέσεων
εισαγωγής, ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan), διάγνωση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

10) Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Επιχορηγούνται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις των Νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης µε ποσοστό επιχορήγησης έως και 35%.
Σύµφωνα µε την τροπολογία του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 που ψηφίστηκε πρόσφατα από Βουλή, δίνεται πλέον η
δυνατότητα στις επιχειρήσεις µεταποίησης των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια για
επιχορήγηση µε ποσοστό 15%.
Προβλέπεται επίσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης - έως 10
επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις µικρές επιχειρήσεις - που µπορεί να
διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας, ανάλογα µε τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και λαµβανοµένων υπόψη
κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης
και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε την µεγαλύτερη
εξειδίκευση και την βαθύτερη πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού
Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
270.000.000 €, τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη λογισµικού, ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων, ίδρυση ή/και επέκταση
µεταποιητικών µονάδων, ίδρυση µονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών
υποδοµών, παροχής καινοτοµικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και πλήθος άλλων. Από αυτά όσα αξιολογήθηκαν έως τώρα έχουν
100% επιτυχία.
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του
τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος Μικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 σχετικά µε τις επιχειρήσεις µεταποίησης.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
• Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

11) jobical.com!
Το Jobical (http://www.jobical.com) προσέλκυσε στον πρώτο ενάµιση µήνα λειτουργίας του επιπλέον 4.000 νέα βιογραφικά
στελεχών, ενώ η επισκεψιµότητά του αγγίζει τα 2.000.000 hits και τους 19.000 µοναδικούς χρήστες το µήνα!
Για τους συχνούς χρήστες της υπηρεσίας, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας (λαµβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων:
• 3-µηνη Συνδροµή: 175 €
• 6-µηνη Συνδροµή: 300 €
• Ετήσια Συνδροµή: 475 €
Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com
• Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

12) Ευέλικτη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος των επιχειρήσεων. Σήµερα, οι
επιχειρήσεις µετατοπίζουν το κέντρο βάρος των απαιτήσεών τους σε επιχειρηµατικό λογισµικό που είναι σε θέση να
υποστηρίζουν επιχειρηµατικές διαδικασίες (business processes) και επιχειρηµατικές ροές (workflow) πέρα από την
αυτονόητη υποστήριξη εµπορο-λογιστικών διαδικασιών.
Οι επιχειρήσεις επιζητούν την καλύτερη υποστήριξη και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain
Management), µε ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο τρόπο, ώστε να βελτιώσουν την ικανοποίηση του πελάτη (µειώνοντας τους
χρόνους παράδοσης µέσω καλύτερου προγραµµατισµού της αναµενόµενης ζήτησης και ελαχιστοποιώντας τα σφάλµατα κατά
την εκτέλεση των παραγγελιών) και να µειώσουν το κόστος (µειώνοντας τα αποθέµατα και ελέγχοντας καλύτερα τις διαδικασίες
προµηθειών και της παραγωγικής διαδικασίας).
Τις παραπάνω ανάγκες έρχεται να καλύψει ένα νέο προϊόν το NEMOSCM, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης εφοδιαστικής
αλυσίδας που αναπτύχθηκε από την Logismos A.E. στα πλαίσια επένδυσης χρηµατοδοτούµενης από τον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι
επιχειρηµατικές διαδικασίες (Business Processes) που υποστηρίζονται από το NEMOSCM καλύπτουν όλο το εύρος διαδικασιών
της εφοδιαστικής αλυσίδας µίας τυπικής επιχείρησης από την σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων, την διαχείριση προµηθειών,
τον προγραµµατισµό παραγωγής, την διαχείριση παραγγελιών και πελατών, την αποστολή προϊόντων και τη συντήρηση του
παραγωγικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων.
Το NEMOSCM έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί µε ιδιαίτερη επιτυχία στις επιχειρήσεις :
ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.
ΦΑΝΝΥ Α.Ε. (FENA)
Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ – Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε (OLYMPIA ELECTRONICS)
NIKKO MARKET Α.Ε.Ε.Ε.
Υπεύθυνος: Γιάννης ∆ούφος, Τηλ. 2310 502060, email: j.doufos@logismos.gr

13) Εγνατία Πληροφορική – Τουρισµός - Μεταποίηση. Συνεχίζεται το πρόγραµµα Ενίσχυσης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Ξεκίνησε από την 4/12/06 και διαρκεί έως την 2/2/07 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τις ΜΜΕ πληροφορικής που θα
επενδύσουν αποκλειστικά σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Επιλέξιµες είναι οι µικρές επιχειρήσεις πληροφορικής για τις περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου, οι µικρές τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, και Νήσων Βορείου Αιγαίου, µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν
µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού.
Oι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:
• να απασχολούν 0 - 50 εργαζόµενους (ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης και
πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό τους σε περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, κατά την
τελευταία πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση)
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το µέσο ετήσιο σύνολο ισολογισµού τριετίας τους, να κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000 €) έως δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών αφορούν τις τρεις τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ' αυτών υπάρχουν)
• η ιδία συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του
συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης.
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Προµήθεια Εξοπλισµού: αφορά στην προµήθεια νέου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Προµήθεια Εφαρµογών Λογισµικού: αφορά στην προµήθεια των βασικών και συµπληρωµατικών εφαρµογών τυποποιηµένου
λογισµικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
• Παροχή Υπηρεσιών: περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε:
o να καταστούν λειτουργικές οι εφαρµογές λογισµικού της ενέργειας 2
o να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρµογών.

•

Συνδροµές: Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κατηγορίας ενέργειας µπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδροµών σε
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες έως
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 €).
Ποσοστό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης: 50%
Για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδία κεφάλαια και
µεσοµακροπρόθεσµο Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό
δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό του είναι 25%.
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/12/06 έως 2/2/07.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr

14) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ µέσω των
ΠΕΠ - "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Ολοκληρώνεται την 19/01/07 το πρόγραµµα των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των
Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών
κέντρων
των
µεγάλων
πόλεων
των
13
Περιφερειών,
οριζόµενες
σε
Αστικές
Τοπικές
Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά τη
διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την τριετία
2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και α' υλών εντός του
χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €),
εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα
αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας
(έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται
στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει
01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.

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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

15) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µέσω των ΠΕΠ
- "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης".
Ολοκληρώνεται την 19/01/07 το πρόγραµµα των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τους τουρισµού, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν βελτίωση, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων
τουριστικών καταλυµάτων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου ξενοδοχειακού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού,
αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και
εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας συστήµατα αυτοµατοποίησης,
δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ.
(ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%. Οι επενδυτικές
προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες που θα
πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

16) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στους κλάδους του ΛΟΙΠΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ µέσω των ΠΕΠ - "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Ολοκληρώνεται την 19/01/07 το πρόγραµµα των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των λοιπών κλάδων του τριτογενή τοµέα, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο
των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης, µεταφορικών µέσων διακίνησης
προϊόντων και α' υλών εντός του χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο
επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση
και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €),
δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το

χρονοδιάγραµµα

υποβολής

των

προτάσεων

ξεκινάει

01/11/2006

και

ολοκληρώνεται

19/01/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

17) Πρόσκληση του Προγράµµατος SEE-ERA-NET για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
Tο πρόγραµµα SEE-ERA-NET στοχεύει στη δόµηση και την επέκταση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στις Χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM, Κροατία, Σερβία & Μαυροβούνιο) µε το συντονισµό και την υποστήριξη
δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ. Η παρούσα πρόσκληση είναι εστιασµένη σε τρεις θεµατικές περιοχές που επιλέχτηκαν µε βάση τις
προτεραιότητες των χωρών των ∆. Βαλκανίων. Αυτές είναι:
• Τρόφιµα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία: “Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων από εδαφικά, δασικά και υδάτινα
περιβάλλοντα
• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: “Έρευνα Εφαρµογών”
• Περιβάλλον: “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”
Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν ερευνητικές οµάδες από Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα και
δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και την Τεχνολογία.

Εταιρείες που

Τα έργα που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν είναι:
• Ερευνητικά έργα στα οποία συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (η µία τουλάχιστον από τα
∆. Βαλκάνια)
• Έργα δικτύωσης στα οποία µετέχουν τουλάχιστον πέντε φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (οι δύο τουλάχιστον από τα ∆.
Βαλκάνια)
• Θερινά σχολεία στα οποία µετέχουν τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (η µία τουλάχιστον από τα ∆.
Βαλκάνια)
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που σχετίζονται µε την κινητικότητα των ερευνητών. Επίσης καλύπτονται αµοιβές κυρίως
νέων ερευνητών, µικρά όργανα, αναλώσιµα, έξοδα εκτυπώσεων, έξοδα συναντήσεων και εκδηλώσεων κλπ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 20.000 €, και η χρονική διάρκεια 9 µήνες.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2007.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

18) Ενεργά Προγράµµατα Επιχορήγησης Κ.Π. LEADER +
∆εκάδες µικρά προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER + µε κονδύλια του Γ' ΚΠΣ. Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ φροντίζει να παρουσιάσει ένα πίνακα όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά αυτά τα προγράµµατα. Στη
δεξιά στήλη του πίνακα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τη σχετική ιστοσελίδα προκήρυξης του κάθε προγράµµατος
ξεχωριστά. Εκεί µπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για την περιγραφή του προγράµµατος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης, τους αποδέκτες, την αναλυτική περιοχή εφαρµογής, το είδος και το ύψος της ενίσχυσης όπως επίσης και
τον αρµόδιο φορέα διαχείρισής του.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
•
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr

19) Παράταση έλαβε µέχρι τις 31 Ιανουαρίου το πρόγραµµα "Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια
Ανάπτυξης".
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 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 ανάγκη σχεδιασµού των ΠΚΣΑ µε αντιπροσωπευτική συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων δηµιουργεί αυξηµένες
απαιτήσεις συνεργασιών µεταξύ τους και εντείνεται µε την πρόσφατη ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την πρόθεση του ΥΠΟΙΟ για υποβολή
ολοκληρωµένων ΠΚΣΑ, η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης παρέτεινε την οριστική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων µέχρι την 31 Ιανουαρίου 2007.
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.
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής η 31 Ιανουαρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggea.gr/globalgrants
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Νίκος Τσιτσίλογλου, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 138, email: tsitsel@atlantisresearch.gr

20) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα "Ευφυών Θαλασσίων
Μεταφορών".
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα "Ευφυών Θαλασσίων Μεταφορών" έως την
23/01/2007.
Στο πρόγραµµα "ευφυείς θαλάσσιες µεταφορές", ενθαρρύνονται µε επιδότηση 40% - 50% οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας να προβούν σε επενδύσεις για τη δηµιουργία
εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών, µε
σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της
εµπορευµατικής ναυτιλίας και των λιµενικών υπηρεσιών, µέσω της υιοθέτησης των συστηµάτων ευφυών µεταφορών από
τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Τα οικονοµικά οφέλη για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις αναµένεται να προκύψουν είτε άµεσα, µε την απευθείας επιχειρησιακή
ενσωµάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στην καθηµερινή παραγωγική τους δραστηριότητα, είτε έµµεσα από τη
εµπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών. Οι ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν σχετίζονται µε την παροχή προηγµένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ενδεικτικά µπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Ενηµέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραµµατισµένα δροµολόγια πλοίων, ώρες απόπλου/κατάπλου,
δυνατότητες συνδυασµού δροµολογίων και γενικά µέσων για την πραγµατοποίηση µετακινήσεων µεταξύ διαφορετικών
προελεύσεων και προορισµών στον επιθυµητό χρόνο κλπ.)
• Ενηµέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για τα προγραµµατισµένα και
έκτακτα δροµολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων, αλλαγή
προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναµική ενηµέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου / κατάπλου κλπ.)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων - πολίτη - τρίτων
µερών
• Συνδυασµένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισµού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών, µε έµφαση στις θαλάσσιες
µεταφορές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του
λιµένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (διασύνδεση των λιµένων µε χερσαία δίκτυα).
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των
εννέα (9) µηνών από την έναρξη του έργου. Στις επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνεται το κόστος
των σηµαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν µια ολοκληρωµένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:
• επενδύσεις σε πάγια (προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρµογών
λειτουργικού και εξειδικευµένου λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας κλπ.) και
• σε άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προµήθειας δεδοµένων, ενέργειες προώθησης / προβολής, παροχή
υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους, εκπόνηση µελετών σχετιζόµενων µε την Πρόταση και αναφερόµενων στο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου
κλπ.).
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενη πρόταση θα είναι ίσο µε:
• το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση,
• το 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µεσαία επιχείρηση.
O µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 € και ο ελάχιστος
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 300.000 €. Σε κάθε
περίπτωση, το ποσοστό της ιδίας συµµετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25%
του συνολικού προϋπολογισµού του έργου.
Η νέα προθεσµία υποβολής προτάσεων αναµένεται να ανακοινωθεί εντός των προσεχών ηµερών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του σχετικού προγράµµατος και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.etransport.gov.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

21) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή.
Εντός του 2007 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του
τριτογενούς τοµέα, δηλαδή, στις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη σχεδιάζεται να αφορά σε συνολικό Προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 200Μ € για επενδυτικά σχέδια ύψους
10.000,00 € έως 200.000,00 €, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση
επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://emporio.ependyseis.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

22) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Προσεχώς αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται εντός των επιλεγµένων ανά πρόγραµµα περιοχών, στις θεµατικές ενότητες Μεταποίηση,
Εµπόριο - Παροχή Υπηρεσιών και κατά περίπτωση στον Τουρισµό.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://urban.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

23) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω του ∆ιακρατικού Προγράµµατος INTERREG III.
Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ
INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006", "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία", "Πρόγραµµα
Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας".
Ειδικότερα, τα 3 προαναφερόµενα προγράµµατα, θα αφορούν τους παρακάτω νοµούς:
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας" : Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Πέλλας, Φλώρινας.
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία" : Νοµοί Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας.
• ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006" : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
Νοµός Θεσσαλονίκης, Νοµός Σερρών.
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν εντός των επιλεγµένων ανά ΠΚΠ INTERREG III περιοχών.Ο συνολικός προϋπολογισµός της
∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται στα 25,51 Μ €, και θα αφορά σε επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000,00 € έως 200.000,00 €
υφιστάµενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισµός, Εµπόριο και
Παροχή Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά:
• Μέσο Κύκλο Εργασιών ή Σύνολο Ενεργητικού από 10.000,00 € - 10.000.000,00 €.
• Απασχολούµενο Προσωπικό από 0 - 50 άτοµα.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://interreg.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

24) Παράταση έλαβε µέχρι τις 31 Ιανουαρίου το πρόγραµµα «Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» - ∆ράση 1.6 – Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική
Κατάρτιση»
Ενισχύονται τα Σχέδια ∆ράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τοµείς φυσικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών για τα άτοµα
των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, που περιλαµβάνουν δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά µπορούν
να αφορούν:
Προώθηση ανέργων στην απασχόληση στους τοµείς που δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ.
Προµήθεια ελαφρού εξοπλισµού απαραίτητου για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού και δικτύωση ΜΚΟ.
Αιτήσεις για συµµετοχή µπορούν να υποβάλλουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις µε εµπειρία σε θέµατα περιβάλλοντος,
πολιτισµού, προώθησης ισότητας ευκαιριών για άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων και προώθησης της ισότητας των δύο
φύλων, καθώς και άνεργοι, άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων και ελεύθεροι επαγγελµατίες όλων των ειδικοτήτων (υπό
προϋποθέσεις).
Οι Τελικοί





Αποδέκτες των δράσεων (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
Να διαθέτουν συγκεκριµένη νοµική µορφή.
Να λειτουργούν αποδεδειγµένα και διαθέτουν εµπειρία στους απαιτούµενους τοµείς.
Να µην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Να µην είναι πολιτικά κόµµατα, κυβερνητικοί οργανισµοί, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – ΟΤΑ, επιχειρήσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικές ενώσεις, αθλητικά σωµατεία ή κέντρα κατάρτισης.
Επίσης, οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις :




Να απασχολούν αποδεδειγµένα τουλάχιστον (1) ένα άτοµο, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα.
Να διαθέτουν έδρα και οργανωµένο χώρο εργασίας (ενοικιαζόµενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δοµές), που να
πληροί βασικές προδιαγραφές οργανωµένου χώρου διοίκησης.
Στο χώρο να λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής µε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κάθε Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει δέσµη πολυδιάστατων και αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών για έναν από
τους παρακάτω τοµείς :

προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος

πολιτισµό

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ατόµων των ευπαθών κοινωνικά οµάδων

προώθηση της ισότητας των δυο φύλων.
Οι προτεινόµενες ενέργειες που εξειδικεύονται στο Σχέδιο ∆ράσης, θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά την απασχόληση
ενός (1) τουλάχιστον ατόµου, µέσω της κάλυψης των δαπανών για την απασχόληση προσωπικού, και προαιρετικά κάποιες
από τις υπόλοιπες. Κάθε ενδιαφερόµενη ΜΚΟ µπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο έως πέντε (5) Σχέδια ∆ράσης, µε την
προϋπόθεση ότι το καθένα από αυτά πληροί το σύνολο των αναφεροµένων χαρακτηριστικών του πεδίου "Αναλυτική
περιγραφή" και αναφέρεται σε διαφορετική περιοχή παρέµβασης (ΟΤΑ).
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 30.000 €. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά
το σύνολο των δαπανών για την απασχόληση του προσωπικού, που αφορά τη δηµιουργία νέας / ων θέσης / εων απασχόλησης
και οι οποίες θα αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των επιλέξιµων δαπανών.
Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 20.000.000,00 €. Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 31/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα www.ypakp.gr

25) Προγράµµατα Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων ηλικίας 22-40 ετών
σε υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου, ευρύτερου ∆ηµοσίου και ΟΤΑ, καθώς και σε τοµείς
πολιτιστικής κληρονοµιάς και σύγχρονου πολιτισµού.
1. Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage) σε υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου, ευρύτερου
∆ηµοσίου Τοµέα και των ΟΤΑ
Πρόγραµµα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 22-40 ετών για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (stage) σε υπηρεσίες
και φορείς του ∆ηµοσίου, ευρύτερου ∆ηµοσίου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διάρκειας 18 µηνών, εκ των
οποίων ένας µήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενηµέρωση καθώς και εξοικείωση µε το εργασιακό περιβάλλον και 17 µήνες
την τοποθέτηση σε θέσεις του τοµέα της ειδίκευσής τους.
∆ικαιούχοι είναι 9.000 άνεργοι (επιδοτούµενοι ή µή) ηλικίας 22 έως 40 ετών, εκ των οποίων 3000 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
ηµεδαπής ή ισότιµων τίτλων σπουδών αλλοδαπής και 6000 διπλωµατούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ηµεδαπής ή ισότιµων τίτλων σπουδών αλλοδαπής . Το πρόγραµµα λήγει την 31/12/2008
Για περισσότερη ενηµέρωση επισκεφτείτε το site http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?ID=1999
2. Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ("stage") στους τοµείς της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του
σύγχρονου πολιτισµού
Πρόγραµµα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 22-40 ετών, για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (stage) στον τοµέα
της
πολιτιστικής
κληρονοµιάς
και
σύγχρονου
πολιτισµού,
διάρκειας 12
µηνών,
εκ
των
οποίων:
ένας
µήνας
θεωρητική
και
πρακτική
εξοικείωση
µε
το
εργασιακό
περιβάλλον
και
- έντεκα µήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τοµέα ειδίκευσής τους.
∆ικαιούχοι είναι 3300 Άνεργοι ηλικίας 22 - 40 ετών, εκ των οποίων 500 πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ ή ισότιµων τίτλων
σπουδών ηµεδαπής ή αλλοδαπής και 2800 διπλωµατούχοι ΙΕΚ (µετά το Λύκειο), απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
ισότιµων τίτλων σπουδών ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Το 60 % θα είναι γυναίκες
Για περισσότερη ενηµέρωση επισκεφτείτε το site http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?ID=1163

26) Επιχορήγηση ανέργων ειδικών περιοχών και επιχειρήσεων που θα δηµιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας για τους ανέργους των περιοχών αυτών, µέσω των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων ανάπτυξης συγκεκριµένες ειδικών περιοχών σε κάθε Νοµό.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Σχέδια Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Ανάπτυξης για την αύξηση της απασχόλησης και την
καταπολέµηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισµού ειδικών πληθυσµιακών οµάδων και ατόµων µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ) σε συγκεκριµένους ∆ήµους και περιοχές της χώρας και περιλαµβάνει έναν συνδυασµό δράσεων των παρακάτω
κατηγοριών:
1) ∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση µέσω:
επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
επιδότησης της αυτοαπασχόλησης για τη δηµιουργία δικής τους επιχείρησης (νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες).
επιδότησης ατόµων, για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (stage) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και το
∆ηµόσιο.
2) Υλοποίηση από πιστοποιηµένα ΚΕΚ προγραµµάτων κατάρτισης
Οι άνεργοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει:
να είναι κάτοικοι των συγκεκριµένων περιοχών και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
να έχουν περάσει από τη διαδικασία εξατοµικευµένης παρέµβασης από εργασιακό σύµβουλο του Κέντρου Προώθησης
στην Απασχόληση (ΚΠΑ) ή της Τοπικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΤΥΑ) του ΟΑΕ∆ όπου είναι εγγεγραµµένοι και να
έχουν εφοδιαστεί µε το ειδικό παραπεµπτικό,
να έχουν επιλεγεί από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής να συµµετάσχουν στις συγκεκριµένες δράσεις του Σχεδίου
Ολοκληρωµένης Παρέµβασης.
Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να λάβουν επιχορήγηση για νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει:
Να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για ανέργους από τις συγκεκριµένες ειδικές περιοχές του νοµού στον οποίον
λειτουργεί η επιχείρηση, οι οποίες να είναι πρόσθετες και να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθµού των
εργαζοµένων της, σε σχέση µε το µέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης.
Να διατηρήσουν το προσωπικό τους (το παλιό ως και το επιχορηγούµενο) τουλάχιστον για 6 µήνες (αν είναι ΜΜΕ) ή
για 12 µήνες (αν είναι µεγάλη επιχείρηση) µετά το τέλος της περιόδου που επιχορηγήθηκαν για τις νέες θέσεις
εργασίας.
Λοιποί όροι που ορίζονται από τον ΟΑΕ∆ µε σχετική εγκύκλιο.
Η απόλυση του προσωπικού από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προγράµµατος stage (9 µήνες) χωρίς
αντικατάσταση εντός 30 ηµερών, συνεπάγεται διακοπή του.
Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ή / και απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας (stage) γίνεται µε ευθύνη της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής.
Είδος ενίσχυσης:
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 µήνες (σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις)
ή για 24 µήνες (σε µεγάλες επιχειρήσεις) µε τα εξής ποσά:
16 €/ηµέρα για κάθε µισθωτό πλήρους απασχόλησης,
8 €/ηµέρα για κάθε µισθωτό µερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ηµερησίως),
20 €/ηµέρα για κάθε µισθωτό άτοµο σε µειονεκτική θέση - βλέπε συνηµµένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία
προγράµµατος».
24 €/ηµέρα για κάθε µισθωτό άτοµο µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) - βλέπε συνηµµένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία
προγράµµατος».
2) Επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο
πρόγραµµα και δηµιουργούν τη δική τους µικρή επιχείρηση, µε τα παρακάτω ποσά:
9.000 € για κάθε νέο - νέα ελεύθερο επαγγελµατία,
10.000 € για κάθε άτοµο που είναι σε µειονεκτική θέση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 110125/21.01.2004 και αναφέρεται
στο συνηµµένο αρχείο «Πρόσθετα στοιχεία προγράµµατος») ή που δραστηριοποιείται στον τοµέα της κοινωνικής
οικονοµίας.
12.000 € για τα άτοµα µε αναπηρία (ΑΜΕΑ).
3) Καταβολή επιδόµατος απόκτησης εργασιακής εµπειρίας - stage (για 9 µήνες, 22 ηµέρες ανά µήνα), ως εξής:

-

Για τους ασκούµενους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: 25 € µικτά / ηµέρα

Για τους ασκούµενους αποφοίτους µεταδευτεροβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 21 € µικτά / ηµέρα
4) Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόµατος στους συµµετέχοντες στα προγράµµατα κατάρτισης ως εξής:
3,50 € µικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους ανέργους µε ή χωρίς δικαίωµα τακτικού επιδόµατος ανεργίας
5,00 € µικτό ανά ώρα κατάρτισης - στους καταρτιζόµενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού
1,80 € µικτό ανά καταρτιζόµενο υποαπασχολούµενο
Ειδικά για τους επιδοτούµενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόµατος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή
τους. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.
5) Καταβολή επιχορήγησης στις επιχειρήσεις ή φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα ύψους µέχρι 1,80 € µικτό ανά ώρα
πρακτικής εξάσκησης για κάθε καταρτιζόµενο που συµµετέχει σ΄ αυτή.
Πληροφορίες σχετικά µε τις ειδικές περιοχές του κάθε νοµού, και τον αριθµό των ατόµων που επιχορηγούνται σε κάθε
περίπτωση θα βρείτε στον πίνακα σχεδίων επιχορήγησης ανέργων.

27) Αναµένεται η προκήρυξη του προγράµµατος επιχορήγησης νέων ελεύθερων
επαγγελµατιών – νέων επιστηµόνων
Το πρόγραµµα αφορά την οικονοµική ενίσχυση νέων επιστηµόνων που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόµενες στα
ελευθέρια επαγγέλµατα, οι οποίοι αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρή επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών συναφή µε την ειδικότητά τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που εντάσσεται στο πρόγραµµα είναι δώδεκα (12) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕ∆.
Στο πρόγραµµα εντάσσονται 4.000 νέοι επιστήµονες που παρέχουν υπηρεσίες, εντασσόµενες στα ελευθέρια
επαγγέλµατα (ιατροί, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί κλπ). Το 60 % των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.
Χρηµατοδοτείται Το κόστος έναρξης λειτουργίας της προσωπικής ή εταιρικής επιχείρησης (επιχορήγηση διάρκειας 12 µηνών).
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται στα 12.000 ευρώ, από τα οποία ποσό ύψους
4.000 ευρώ καταβάλλεται µε την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαµηνιαίες
δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική
λειτουργία της επιχείρησης).
∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: 48.000.000,00 €
Πληροφορίες µπορείτε να έχετε από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕ∆
http://www.oaed.gr ή στην ιστοσελίδα
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=5&id=2373&keywords=&exactKeyword=

