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1) Ξεκίνησε η κατάθεση των προτάσεων για ενίσχυση τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων που αφορούν, αποκλειστικά, τις επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Η κατάθεση των προτάσεων του προγράµµατος ξεκίνησε από τη ∆ευτέρα 7 Μαΐου 2007 και ολοκληρώνεται τη
∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2007 και ώρα 14:30 µ.µ. Ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στην Ενέργεια
«∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για
να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών
εισοδηµάτων» και στις ∆ράσεις «Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων» και «Ενίσχυση βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων» της Ενέργειας «Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», του Μέτρου 6.7
«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος», που αφορούν,
αποκλειστικά, τις επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(ΟΠΑΑΧ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα:
την περιοχή του ορεινού όγκου Χολοµώντα – Οµβριανού
την περιοχή των ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Βερτίσκου – Κρουσσίων
την περιοχή του όρους Ανατολικού Βερµίου
την περιοχή του ορεινού όγκου ∆υτικού Παγγαίου
την περιοχή Βόρα – Βεγορίτιδας
Ενισχύονται επενδύσεις που θα συµβάλουν:
- στην απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων από γεωργούς κατά κύρια ή µερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν τις
δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
οι οποίες δεν σχετίζονται µε τη γεωργία για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων
ευκαιριών, τη βελτίωση των εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού,
- στη συµπλήρωση ή ανάπτυξη υποδοµών διανυκτέρευσης, εστίασης και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις περιοχές
παρέµβασης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτισµικών πόρων και θα συµβάλουν
στην αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών αυτών και
- στη δηµιουργία ιδιωτικών επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή τον εκσυγχρονισµό βιοτεχνικών µονάδων, εκτός της
πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την αύξηση θέσεων απασχόλησης και
δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση
της χρησιµοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και επενδυτικών πόρων.
∆ικαιούχοι:
- Φυσικά Πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας (γεωργοί και µη γεωργοί).
- Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί, συλλογικοί φορείς, κ.ο.κ).
Προϋποθέσεις ήδη λειτουργούντων φορέων, προκειµένου να είναι δικαιούχοι της δράσης: (α) να απασχολούν µόνιµο
προσωπικό έως 10 άτοµα και (β) ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία να µην υπερβαίνει κατά µέσο
όρο τα 5.800.000 €.
Ύψος ενίσχυσης:
Το συνολικό επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δε µπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται
στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των
επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45%.
Στα πλαίσια εξασφάλισης της ιδίας συµµετοχής από τον υποψήφιο το ποσό των ιδίων πόρων δεν µπορεί να είναι µικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Κορίνα Βουλγαρίδου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail : boulgaridou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
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2) Ενεργοποιείται ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04 µε τη ρύθµιση 2 βασικών
εκκρεµοτήτων στο τέλος του µήνα.
Σύµφωνα µε ολοένα και περισσότερα δηµοσιεύµατα, τον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί πλήρως ο νέος επενδυτικός νόµος µετά
την ρύθµιση των παρακάτω βασικών εκκρεµοτήτων:
•
Την κοινή υπουργική απόφαση (των υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης) η οποία θα ορίζει ανά νοµό τα επιπλέον
ποσοστά ενίσχυσης που θα δίνονται για επενδύσεις που θα πραγµατοποιούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
•
Την νοµοθετική ρύθµιση για τον καθορισµό των επιλέξιµων δαπανών ανά είδος επενδυτικού σχεδίου
•
Την απόφαση που θα καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων.
Η τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή για τον Αναπτυξιακό νόµο 3299/04 διαµορφώνει αρκετές αλλαγές κυρίως
στον τρόπο υπολογισµού των ποσοστών επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των
επιχορηγήσεων αλλά και τις συνολικότερες διατάξεις του Αναπτυξιακού νόµου µπορείτε να δείτε στην περίληψη του
αναπτυξιακού νόµου 3299/04.
Με βάση τις έως σήµερα υπουργικές αποφάσεις οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικότερα για τις
παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:
• Για επενδυτικά σχέδια µεταποίησης στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης στον Νόµο
3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας, στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια µεταλλείων, εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών ,
εξόρυξης και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών και λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων
στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταλλείων - λατοµείων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχείων στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχείων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
τουριστικού τοµέα στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης
λογισµικού στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων logistics στον Νόµο 3299/04.
• Για πολυετή επενδυτικά σχέδια στην περίληψη υπαγωγής πολυετών επενδυτικών σχεδίων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην περίληψη
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ στον Νόµο 3299/04.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα
παρεχόµενα επενδυτικά κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις
ευνοϊκές διατάξεις του Αναπτυξιακού νόµου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την συσσωρευµένη εµπειρία των στελεχών της, η οποία προέρχεται από
την δραστηριοποίηση στον χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών περισσότερο των 15 ετών, αποτελεί πολύτιµο αρωγό των
επιχειρηµατιών στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Ο τροποποιηµένος Αναπτυξιακός
νόµος 3299/2004, µε το ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που δηµιουργεί, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και
την πείρα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία αυτών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210 6563805, κιν. 6947 424137, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ, 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
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3) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αναµονή βρίσκονται οι
επενδυτές που έχουν καταθέσει και συνεχίζουν να καταθέτουν αιτήσεις στην ΡΑΕ, µε
βάση το δεδοµένο ότι σε πολλές περιοχές η συνολική ισχύς των αιτήσεων έχει ξεπεράσει
το περιθώριο ισχύος.
Μετά την ανακοίνωση του προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών όπου επιµερίζεται η ισχύς των 500MW στις
περιφέρειες χρονικά αλλά και ανά µέγεθος του ΦΒ σταθµού προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα για τα οποία αναµένεται
ο τρόπος που θα αντιµετωπιστούν από την ΡΑΕ:
•
Οι αιτήσεις για εξαίρεση άδειας που ξεπερνούν το όριο της κατηγορίας τους για το 2007 και έχουν κατατεθεί µετά
την 13/4/2007, θα κρατηθούν για να αξιολογηθούν το 2008 και αργότερα;
•
Οι αιτήσεις για εξαίρεση άδειας που ξεπερνούν το όριο της κατηγορίας τους ως το 2010, θα κρατηθούν για να
αξιολογηθούν µετά την ενδεχόµενη ανάκληση κάποιων εξαιρέσεων ή την ενδεχόµενη αδυναµία υλοποίησης
κάποιων εγκεκριµένων έργων;
•
Οι αιτήσεις για άδεια παραγωγής που έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν και ξεπερνούν το όριο της
κατηγορίας τους για το 2007, θα κρατηθούν για να αξιολογηθούν το 2008 και αργότερα;
•
Οι αιτήσεις για άδεια παραγωγής που έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν και ξεπερνούν το όριο της
κατηγορίας τους για το 2010, θα κρατηθούν για να αξιολογηθούν το 2008 και αργότερα;
•
Στις αιτήσεις άδειας παραγωγής που θα κατατεθούν στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων, θα ισχύσει ο οδηγός
αξιολόγησης αιτήσεων που εκδόθηκε το 2001 της ΡΑΕ, κι αν ναι θα υπάρξει µεγαλύτερη σαφήνεια στα κριτήρια
συγκριτικής αξιολόγησης;
Για τα παραπάνω ερωτήµατα αναµένεται στο προσεχές διάστηµα η θέση της ΡΑΕ, καθώς ολοκληρώνεται σύντοµα η
αξιολόγηση των αιτήσεων έως την 13/4/2007.
Επίσης αναµένεται σύντοµα η ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση αιτήσεων προς την
ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Σύµφωνα µε το εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον που έχει
εκδηλωθεί για επενδύσεις σε ΦΒ συστήµατα στο ηπειρωτικό δίκτυο, αναµένεται το ενδιαφέρον για τα νησιά να
υπερκαλύψει το περιθώριο ισχύος από τον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων, γι’ αυτό οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα
πρέπει να προετοιµάζονται ώστε να µην χάσουν την πρώτη προθεσµία υποβολής αιτήσεων όταν αυτή ανακοινωθεί.
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 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563807 κιν. 6940 822912 email: ntrivas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email:
mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησε το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στη µεταποίηση, τον τουρισµό και τον
τριτογενή τοµέα µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II για τους δήµους
Περάµατος, Κοµοτηνής και Ηρακλείου
Ξεκίνησε την 14/5/2007 και ολοκληρώνεται την 29/6/2007 το 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.
To πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό
της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτοµίας, τη χρήση παραγωγικών
µεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Ενισχύονται οι υφιστάµενες και οι υπό ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και
του τριτογενή τοµέα (για τον ∆ήµο Ηρακλείου και οι επιχειρήσεις τουρισµού) µε:
• µέσο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού τριετίας από 20.000 € - 10.000.000 €
• 0 - 50 εργαζόµενους
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Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα οριστούν µε βάση συγκεκριµένους Κωδικούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (βάσει κωδικών
ΣΤΑΚΟ∆ 2003).
Χρηµατοδοτείται το 50% του προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια ύψους 10.000 έως 200.000 Ευρώ, µε ελάχιστη ίδια
συµµετοχή 25%.
Οι σχεδιαζόµενες ενέργειες προς ενίσχυση θα είναι:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"
1. ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης
2. Εξορθολογισµός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης
3. Μετεγκατάσταση µεταποιητικών µονάδων
4. Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας
5. Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
6. ∆ηµιουργία εργαστηρίου εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας
7. Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία
8. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
9. Ενσωµάτωση αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
1. Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών µορφών τουρισµού, INFOKIOSK, πολυµέσα κ.λπ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ"
1. ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
5. Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη για το Πέραµα, περίληψη για την Κοµοτηνή και την περίληψη
για το Ηράκλειο
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

5) Call for technology projects
Join i-techpartner: the European Collaborative Innovation Network
On the 8th of June 2007, during the i-techpartner Academy of Central Macedonia a selected number of leading
researchers and technology transfer officers, as well as innovative SMEs will be given the opportunity to present their most
promising technology projects to a number of investors, emerging innovative companies, as well as selected innovation
experts who will be able to assess the opportunities for collaboration and funding.
Those researchers from Public Research Organisations or high-tech companies that work in the fields of Information
Communication Technologies, Life Sciences and all converging sectors and wish to present their most promising projects
can apply via the portal www.i-techpartner.eu.
The projects that will be presented to the Academy will be selected in order of priority.
i-techpartner will assist leading edge research departments and high-tech entrepreneurs to find partners in their own
Region, but also amongst the most promising research projects and entrepreneurial companies across Europe. Contacts
with international venture capital or corporate investors as well as specialised industry partners will also be established.
For more information, please contact: Ms. Katerina Karakasidou, ATLANTIS Research Organisation
Karakasidou@atlantisresearch.gr , Tel +30 2310 531000, ext. 121
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6) Επενδυτές, επιχειρήσεις και κορυφαίοι ερευνητές συγκεντρώνονται στην Ακαδηµία itechpartner
Η πρώτη i-techpartner Ακαδηµία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο
ξενοδοχείο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ. Η Ακαδηµία θα βοηθήσει πρωτοπόρους ερευνητές και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
να βρουν συνεργάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως να έλθουν σε επαφή µε διεθνείς επενδυτές Venture Capital αλλά
και εξειδικευµένους συνεργάτες.
∆ηλώστε τώρα συµµετοχή µέσα από τη δικτυακή πύλη του i-techpartner
www.i-techpartner.eu
Σε ποίους απευθύνεται:
Α) Επιχειρηµατίες ή ανώτατα στελέχη καινοτόµων start-up και ΜΜΕ που αναζητούν συνεργάτες και επενδυτές για τα
αποτελέσµατα ερευνητικών τους έργων ή καινοτόµες τεχνολογίες τρίτων µε σκοπό τη συνεργασία και την πραγµατοποίηση
επενδύσεων.
B) Κορυφαίους ερευνητές και Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices) από πανεπιστήµια ή
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς που αναζητούν συνεργάτες και επενδυτές για τα καλύτερα ερευνητικά τους έργα.
Γ) Ειδικούς Καινοτοµίας. Ειδικοί στη µεταφορά τεχνολογίας, τις θερµοκοιτίδες, την περιφερειακή ανάπτυξη και την
καινοτοµία, που εκπροσωπούν δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικές συµβουλευτικές επιχειρήσεις και αναζητούν την επαφή µε
κορυφαίους ερευνητές και επιχειρηµατίες µε σκοπό τον εντοπισµό ερευνητικών έργων, επιχειρηµατικών ιδεών, νέων
τεχνολογικών τάσεων.
∆) Επενδυτές από µεγαλύτερες εταιρίες ή επιχειρήσεις Venture Capital που επιθυµούν να επενδύσουν σε καινοτόµες
τεχνολογίες.
Draft Academy Agenda

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε: κα. Κατερίνα Καρακασίδου, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
Karakasidou@atlantisresearch.gr , τηλ. +30 2310 531000, εσωτ. 121
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7) 4th MAINTENANCE FORUM «Σύγχρονες Τάσεις στη Συντήρηση»
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά το MAINTENANCE FORUM διεξάγεται φέτος στις 12 & 13 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας στην Αθήνα. Μετά από τρεις πολύ επιτυχηµένες διοργανώσεις σε Θεσσαλονίκη (2006), Αθήνα (2005) και
Θεσσαλονίκη (2004), ο θεσµός των Συµποσίων Συντήρησης έχει καταξιωθεί και αποτελεί το σηµείο συνάντησης όλων των
ανθρώπων και εταιριών της συντήρησης για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις, καθώς
και για την ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα καθηµερινής πρακτικής και προβληµάτων.
Το 4th Maintenance Forum απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό από στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών,
επαγγελµατίες του χώρου της συντήρησης, εκπροσώπους επιχειρηµατικών και οικονοµικών φορέων, στελέχη αρµοδίων
υπουργείων κ.α.
Μέσα από το σύνολο των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα πραγµατοποιηθεί αναµένεται να αναπτυχθούν και να
αναλυθούν καίρια ζητήµατα που απασχολούν τον κόσµο της συντήρησης όπως:
•
Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ένα τµήµα συντήρησης; ποιοι οι κώδικες επικοινωνίας µε τη
διοίκηση; Προοπτικές αναβάθµισης ή συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας;
•
Μπορούν οι αρχές του Total Productive Maintenance να υιοθετηθούν από µία µικροµεσαία επιχείρηση, και πως;
•
Ποιες είναι οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία ενός τµήµατος συντήρησης;
•
Η χρήση της τεχνολογία σε µεθόδους διάγνωσης και πρόληψης των βλαβών αποτελεί µία αναγκαιότητα ή περιττή
πολυτέλεια;
•
Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί η πληροφορική να υποστηρίξει και να δώσει λύσεις στα προβλήµατα ενός
τµήµατος συντήρησης;
•
Πόσο σκόπιµες είναι σήµερα οι επενδύσεις στο χώρο της συντήρησης;
Συγκεκριµένα, διακεκριµένοι οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι θα καλύψουν θέµατα όπως:
•
Στρατηγική και οργάνωση τµηµάτων συντήρησης
•
Ο ρόλος του τµήµατος συντήρησης στην επιχείρηση
•
Condition Based Maintenance
•
Πληροφοριακά συστήµατα συντήρησης (CMMS)
•
Λίπανση, τεχνολογία και οργάνωση
•
Έδρανα κύλισης – διαγνωστική συντήρηση
•
Πεπιεσµένος αέρας
•
Εξοικονόµηση ενέργειας
•
Αυτοµατισµοί – Κινητήρες - Ηλεκτρολογικά
•
Απονοµή βραβείων συντήρησης
Αναλυτικό υλικό σχετικά µε το πρόγραµµα της εκδήλωσης, τις οµιλίες και τις δυνατότητες ανάληψης χορηγίας, θα βρείτε στο
δικτυακό χώρο του 4th Maintenance Forum www.maintenance-forum.eu.
Πληροφορίες στη γραµµατεία του Maintenance Forum τηλ. 2310-233.266.

8) Τον Ιούνιο αναµένεται η έναρξη υποβολής προτάσεων για τα προγράµµατα ενίσχυσης
των ΜΜΕ για το εµπόριο και τις υπηρεσίες.
Τον Ιούνιο προβλέπεται η ενίσχυση εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από το Γ’ ΚΠΣ
σύµφωνα µε δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια.
Η σχετική προκήρυξη έχει συνολικό προϋπολογισµό 407 εκατοµµύρια ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης στα 499 εκατοµµύρια
ευρώ. Από αυτά, θα διατεθούν 368 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις εµπορίου – Υπηρεσιών και 39 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις
INTERREG.
Με βάση κάποιο προσχέδιο της αναµενόµενης προκήρυξης, τα ο ποσοστό της επιδότησης διακρίνεται ανάλογα µε την Ζώνη
στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση:
•
50% για τη Ζώνη Α (9 περιφέρειες της χώρας)
•
55% για τη Ζώνη Β (περιφέρεις µε ανεργία µεγαλύτερη του 10%)
•
60% για τη Ζώνη Γ (64 νησιά µε πληθυσµό έως 5.000 και 142 δήµοι µε ορεινή κάλυψη άνω των 800µ κατά 50%
τουλάχιστον)
Επίσης επιλέξιµες θα θεωρούνται οι Υφιστάµενες Μικρές Επιχειρήσεις (που έχουν κλεισµένες 2 τουλάχιστον διαχειριστικές
χρήσεις, λιγότερο από 50 άτοµα προσωπικό και κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 ευρώ). Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να
είναι έως 200.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
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•
•

Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής

Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχέδιου δείτε την περίληψη του.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr

9) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα επιδότησης πρωτοετών φοιτητών των εισαγωγικών
εξετάσεων 2006, οι οποίοι εισήχθηκαν σε υψηλή θέση στο τµήµα ή σχολή της επιλογής
τους, για την αγορά φορητών προσωπικών υπολογιστών προκειµένου να διευκολυνθεί η
πρόσβασή τους στο ∆ιαδίκτυο την 31/5/2007
∆ικαίωµα επιδότησης νέου φορητού υπολογιστή έχει το 20% των εισαχθέντων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη
βαθµολογία σε κάθε Σχολή ή Τµήµα στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, συµµετέχουν στο
πρόγραµµα όλοι οι φοιτητές. Στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση υπάρχει ηλεκτρονική φόρµα για αυτόµατο έλεγχο
επιλεξιµότητας.
Οι προδιαγραφές των επιδοτούµενων συστηµάτων θα είναι τεχνολογικώς ουδέτερες. Οι δικαιούχοι µπορούν να επιλέξουν
οποιοδήποτε φορητό υπολογιστή, εφόσον καλύπτει τις παρακάτω απαραίτητες προδιαγραφές:
•
φορητός υπολογιστής (laptop ή notebook) µε δυνατότητα ασύρµατης δικτύωσης WiFi
•
πιστοποίηση CE
•
εξελληνισµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου µε γραφικό περιβάλλον, περιλαµβανοµένης εφαρµογής
επεξεργασίας κειµένου, µε κείµενα βοήθειας χρήσης στα Ελληνικά, ορθογραφικό έλεγχο και έλεγχο συλλαβισµού για
την ελληνική γλώσσα
•
12µηνη τηλεφωνική υποστήριξη
•
24µηνη εγγύηση
•
υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο µήνα κτήσης
Η αγορά γίνεται από τα συνεργαζόµενα καταστήµατα - ενδεικτικός κατάλογος υπάρχει στη διεύθυνση
http://www.destinpsifiaka.gr/SubmittedStoresList2.aspx
Χρηµατοδοτείται η αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενισχύεται το 80% της δαπάνης, µε µέγιστο ποσό 500 ευρώ
ανά ωφελούµενο (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%).
Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο site http://www.destinpsifiaka.gr/index.html

10) Αναµένεται η προκήρυξη του προγράµµατος ανάπτυξης γυναικείας απασχόλησης και
επιχειρηµατικότητας (∆ράση 3.3)
Αναµένεται η προκήρυξη του προγράµµατος παροχής οικονοµικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάµενων
επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηµατιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελµατιών, µε στόχο την ενδυνάµωση και διατήρηση της
απασχόλησης σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις.
Η οικονοµική ενίσχυση καλύπτει τα εξής:
1.

Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο
Θεµατικών Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες, στα θεµατικά πεδία:
o ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
o ΟΡΓΑΝΩΣΗ
o ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
o MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
o ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
o ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
o ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
o ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Οι εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω θεµατικών πεδίων
αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β', φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο αρχείο.
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2.

Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops)
Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηµατίες στο
πλαίσιο οµαδικών συναντήσεων µε στόχο την πληρέστερη αντιµετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν
στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.

3.

Συµµετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ηµερίδες
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηµατιών ή η µεµονωµένη συµµετοχή στις
υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ' ενός µεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των
γυναικών επιχειρηµατιών και, αφ' ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγοµένων
προϊόντων τους.

4.

Συµµετοχή των γυναικών σε επιχειρηµατικές αποστολές
Οι οµαδικές ή µεµονωµένες αποστολές γυναικών επιχειρηµατιών πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ.

5.

∆ιαφήµιση και προβολή µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων
Η διαφήµιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι µικρής κλίµακας και περιλαµβάνει σχεδιασµό,
εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση µε δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν
διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

6.

Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού
Ο εξοπλισµός αφορά την µηχανοργάνωση, την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των γυναικείων επιχειρήσεων µε:
o Την προµήθεια εξοπλισµού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου ανάλογα µε τη
δραστηριότητα της επιχείρησης.
o Την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
o Την προµήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστηµάτων ελέγχου εµπορευµάτων και πελατών,
o Την εγκατάσταση εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code).
o Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης
(παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.).
Το λογισµικό θα στοχεύει στην αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών διαδικασιών, τον ποιοτικό
έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συµµετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστηµάτων
υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
(Enterprise Resource Planning - ERP), διαχείρισης σχέσεων µε την πελατεία (Customer Relationship Management
(CRM), σχεδιασµού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δηµιουργίας κόµβου ηλεκτρονικού εµπορίου
και πραγµατοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων µέσω του διαδικτύου κλπ.

Κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να επιλέξει ορισµένες από τις ως άνω ενέργειες του προγράµµατος ή να συµµετάσχει στις
οµαδικές δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρηµατίες επιλέξουν να
ωφεληθούν από τις δράσεις "∆ιαφήµιση και προβολή µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων" και "Προµήθεια
εξοπλισµού και λογισµικού", θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και δράσεις παροχής "Εξειδικευµένων συµβουλευτικών
υπηρεσιών".
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β', φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο
αρχείο.
Πρόγραµµα: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποδέκτες:
1. Γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάµενων επιχειρήσεων
(ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισµοί), που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού.
2. Προαναφερόµενα φυσικά/νοµικά πρόσωπα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο ενεργειών κάποιου
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόµου,
επιχορηγήσεων του ΟΑΕ∆ κλπ.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων:
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ.
Περιοχή εφαρµογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλεξιµότητα επιχειρήσεων:
Για να θεωρηθεί µία επιχείρηση/νοµικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιµη για τις δράσεις της παρούσας προκήρυξης, θα
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρµογή):
• Να βρίσκεται σε λειτουργία.
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Να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη.
Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο.
Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα.
Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός της ΕΕ 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει.
Μη επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες:
• Επιχειρήσεις πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία, ορυχεία, λατοµεία).
• ∆ραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis* (βλέπε παρακάτω σηµείωση).
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο νυχτερινές ώρες.
• Επιχειρήσεις µε τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Επιχειρήσεις µε αντικείµενο την παροχή πνευµατιστικών - αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των γραφείων
συνοικεσίων.
• Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (µπαρ).
• Οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωµατεία και οι ενώσεις.
• Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις
της παρούσας παραγράφου.
* Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis:
• στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιµες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της
νηµατοποίησης λιναριού και κάνναβης.
• στον κλάδο ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, όλες οι δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιµες.
• στον κλάδο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οι επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιµες.
• στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ (παραγωγή, επεξεργασία ή εµπορία), επιλέξιµες είναι µόνο οι δραστηριότητες που
αφορούν τα εξής:
o Παγωτά.
o Προϊόντα αρτοποιίας, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής.
o Παξιµάδια και µπισκότα, διατηρούµενα είδη ζαχαροπλαστικής.
o Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά.
o Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόµοια ζυµαρικά.
o Υποκατάστατα καφέ. Συµπυκνώµατα και εκχυλίσµατα καφέ και τσαγιού. Αφεψήµατα βοτάνων.
o Αρτύµατα και καρυκεύµατα (κέτσαπ, σάλτσες, µουστάρδα, µαγιονέζα).
o Οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τροφές, παιδικές
τροφές).
o Σούπες, ζωµοί.
o Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εµπορία χυµών από φρούτα και λαχανικά).

•
•
•
•
•
•
•

Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούµενες γυναίκες επιχειρηµατίες και γυναικείες επιχειρήσεις
δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται µε εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την
εξαγωγική δραστηριότητα, είτε ευνοούν τη χρησιµοποίηση εγχωρίων προϊόντων σε βάρος των εισαγοµένων, όπως
προβλέπεται στο Αρθρο 1, εδ. (β) & (γ) του Κανονισµού 69/2001 της ΕΕ.
Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε
εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος
προϊόντος σε µια νέα αγορά.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο
αρχείο.
Τι χρηµατοδοτείται:
• Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο
Θεµατικών Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες.
• Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops).
• Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές, σε εκθέσεις και συνέδρια.
• Πραγµατοποίηση διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας.
• Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού.
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Τα παρεχόµενα από το πρόγραµµα κίνητρα έχουν τη µορφή χρηµατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων
δράσεων.
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι είτε χρηµατικές, είτε άλλου είδους. Ειδικότερα, το παρόν πρόγραµµα
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των Γυναικών Επιχειρηµατιών υλοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 69/2001 της
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εφαρµογή των Aρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (κανόνας de minimis). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και κάθε άλλου είδους ενισχύσεις που δίδονται σύµφωνα µε
τον κανόνα de minimis δεν θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 € ανά τριετία και ανά
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δικαιούχο.
Οι επιλέξιµες δαπάνες (κατ' ανώτατο όριο) ανά κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών είναι οι εξής:
• Μεµονωµένη συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshop), µέχρι 1.500 €.
• Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών, µέχρι 8.000 €.
• Μεµονωµένες επιχειρηµατικές αποστολές, µέχρι 2.000 €.
• Μεµονωµένη συµµετοχή σε εκθέσεις, µέχρι 6.000 €.
• Μεµονωµένη συµµετοχή σε συνέδρια, µέχρι 2.000 € ανά συνέδριο.
• Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας, µέχρι 8.000 €.
• Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, µέχρι 15.000 €.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Μαριάνθη Μουτζούκη , Τηλ. 2310 531000 εσωτ 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

11) «To www.jobical.com καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες προσλήψεων µιας εταιρίας µε
οικονοµικές συνδροµές.»
Το www. Jobical .com προσελκύει καθηµερινά µεγάλο αριθµό στελεχών από όλους τους κλάδους, εντοπίζοντας για τις
επιχειρήσεις τα πιο εξειδικευµένα στελέχη.
Για εταιρίες που αναζητούν συχνά προσωπικό, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας
τη δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail:
boza@atlantisresearch.gr

12) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το
Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του.
Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη
χρήση εργαλείων πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.
Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από
το δηµοσιογράφο κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του
περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς
και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr
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13) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε
στους χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν παροχή πληροφοριών από το portal της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr
ειδικά για χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν
λοιπόν στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να διαφηµιστείτε online µέσω του
www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από 75.000 αποδέκτες κάθε
δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό
επιχειρηµατικό εργαλείο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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