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Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2007. Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων
Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη
φόρµα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα
εγγραφής.
Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis.cy.net
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr

1) Μήνυµα του εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,

Co

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η πληροφορική και ειδικά η ανάπτυξη του διαδικτύου
µεταλλάσσουν καθηµερινά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και δηµιουργούν νέες προκλήσεις. Η κοινωνία της γνώσης
είναι πλέον γεγονός, η έννοια του όρου glocalisation ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη και οι αποστάσεις πλέον εκµηδενίζονται για
πολλές τόσο επαγγελµατικές όσο και κοινωνικές δραστηριότητες. Σ' αυτό το περιβάλλον, η νέα καινοτόµα σε παγκόσµιο
επίπεδο υπηρεσία e-Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έρχεται να απαντήσει στις παραπάνω προκλήσεις.
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Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα επιχειρηµατία ή κάθε άλλο ενδιαφερόµενο σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας
βρίσκεται και ειδικότερα στην Περιφέρεια και στις αποµακρυσµένες περιοχές να έχει πρόσβαση σε ιδιαίτερα έµπειρους και
εξειδικευµένους συµβούλους καθώς και στην τεκµηριωµένη τους εµπειρία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για παροχή από τους
συµβούλους πραγµατικά υψηλής προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών, γεγονός άµεσα αναγνωρίσιµο από τους πελάτες µας και
ιδιαίτερα επιθυµητό. Παράλληλα, ο συνδυασµός των ψηφιακών και διαδικτυακών εργαλείων, η ύπαρξη όλου του υλικού που
τεκµηριώνει την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και η παροχή υπηρεσιών µόνο υψηλής προστιθέµενης
αξίας, δίνει τη δυνατότητα η προσφερόµενη υπηρεσία να είναι σε ιδιαίτερα προσιτή τιµή. Για πρώτη φορά χιλιάδες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηµατίες σε όλη την Ελλάδα, έχουν πλέον τη δυνατότητα και βρίσκουν το θάρρος
να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες εξειδικευµένων και ιδιαίτερα έµπειρων συµβούλων, γεγονός που θα συµβάλλει σε πολύ
µεγάλο βαθµό στη διάδοση της χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα.

Άγγελος Μαγκλής
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συµβάλλει σ' αυτή την προσπάθεια και να τονίσω ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ανοιχτή για συνεργασίες µε έµπειρες εταιρείες συµβούλων σε όλη τη χώρα, οι οποίες έχουν την
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών e-Consulting.

2) Νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες “e-Consulting” από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Για πρώτη φορά µια συµβουλευτική εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω
της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Το “e-Consulting” είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη
στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και
για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν

2

ολοκληρωµένο φάκελο για ένα πλήθος ευκαιριών επένδυσης.
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Με την υπηρεσία e-Consulting µπορείτε:
• Να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία και τους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
• Να έχετε υποστήριξη στη συγγραφή της πρότασής σας µέσω τηλεφώνου, email ή και µε επίσκεψη στα γραφεία µας
• Να έχετε πρόσβαση σε προσεκτικά συγκεντρωµένο και ενηµερωµένο υλικό για να γράψετε τη δική σας πρόταση
• Να αποστέλλετε τις προτάσεις σας για έλεγχο και σχολιασµό κατά την διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της πρότασης
• Να υπολογίζετε τη βαθµολογία της πρότασής σας
• Να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρωµένα
• Να έχετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ)
• Να ετοιµάζετε την πρότασή σας όπου κι αν είστε αποδοτικά και αποτελεσµατικά µε τη στήριξη των εξειδικευµένων
συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για
περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

gS

Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
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Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας της εταιρείας και αποτελεί
µοναδική ευκαιρία για όσους επιθυµούν ιδιαίτερα οικονοµικά:
•
Να γράψουν µόνοι τους την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου
•
Να αποκτήσουν µια πληρέστερη ενηµέρωση και γνώση στα στοιχεία εκείνα της σχετικής νοµολογίας που µόνο η τριβή
και εµπειρία µπορεί να δώσει.
•
Να αξιολογήσουν µε µια δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει.
•
Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν.
•
Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι
δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ)
•
Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που
γράφουν για ίδια χρήση.
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Αυτή τη στιγµή προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων:
α) στον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο
β) για Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου
γ) στο πρόγραµµα ενίσχυσης µικροµεσαίων Επιχειρήσεων Εµπορίου και Υπηρεσιών (ΠΕΠ)
δ) στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7)
και τη στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων
Σύντοµα θα ακολουθήσουν περισσότερα προϊόντα όπως η συγγραφή Επιχειρηµατικών Σχεδίων και ο σχεδιασµός Συστηµάτων
∆ιασφάλισης Ποιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:

AT
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θάνος Μυτιληναίος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
- Θεόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, e-mail: folias@atlantisresearch.gr

3) "Αναπτυξιακός Νόµος e-Consulting" Νέα Υπηρεσία από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου
3299/04
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε µε το "e-Consulting" προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας
της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Τι είναι ο Αναπτυξιακός Νόµος e-Consulting ;
Ο Αναπτυξιακός Νόµος e-Consulting είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο,
επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που επιθυµούν να υπαχθούν (οι ίδιοι ή οι πελάτες τους) στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου
3299/04 σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις.
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Η υπηρεσία σκοπεύει στο να βοηθήσει αυτούς που:
•
∆εν έχουν επαρκή εµπειρία στην πολύπλοκη νοµολογία των διατάξεων του επενδυτικού νόµου ώστε να υποβάλλουν
την πρότασή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες χωρίς να χρειαστεί να προσλάβουν κάποιον σύµβουλο.
•
Ετοιµάζουν µόνοι τους ή µε την βοήθεια κάποιου συµβούλου την πρόταση του επενδυτικού τους σχεδίου και
επιθυµούν µια δεύτερη αξιόπιστη αξιολόγηση από αξιόπιστο και ανεξάρτητο σύµβουλο σε οικονοµικές τιµές.
•
Συντάσσουν για κάποιον πελάτη τους πρόταση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόµο και επιθυµούν την συµπλήρωση των
γνώσεών τους, διασαφήνιση αποριών και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους για παροχή υπηρεσιών καλύτερης
ποιότητας και αυξηµένης προστιθέµενης αξίας.
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Αγοράζοντας την υπηρεσία e-Consulting για τον αναπτυξιακό νόµο µπορείτε να:
• Χρησιµοποιήσετε την εµπειρία των συµβούλων της Ατλαντίς Συµβουλευτική
• Λάβετε υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της πρότασής σας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, fax,
προγραµµατισµένων συναντήσεων στα γραφεία µας ή µέσω τηλεφώνου, πάντα µε απόλυτη εχεµύθεια
• Στείλετε σε εµάς την πρότασή σας για παρατηρήσεις και διορθώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας
• Αποκτήσετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις ερωτήσεων που προκύπτουν από τους πελάτες µας (FAQ)
• Προετοιµάσετε την πρότασή σας αποδοτικά και αποτελεσµατικά όπου και αν βρίσκεστε µε τη στήριξη των
εξειδικευµένων συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία Αναπτυξιακός Νόµος e-Consulting η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους πελάτες
της άµεσα, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την µακροχρόνια εµπειρία που έχει στην συγγραφή
προτάσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- ∆ρ. Γιάννης Μουρατίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 136 κιν. 6974 027283 email: Mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

Co

4) "Φωτοβολταϊκά e-Consulting" Νέα Υπηρεσία από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Φωτοβολταϊκά στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/04
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Το προϊόν "e-Consulting" προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας και των γνώσεων της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές, µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα
στελέχη της.
Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά e-Consulting ;

LA

Τα Φωτοβολταϊκά e-Consulting είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία,
ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό, ή προµηθευτή που επιθυµούν να υπαχθούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (των ιδίων ή των πελατών τους) στις διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 3299/04 σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις.
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Η υπηρεσία σκοπεύει στο να βοηθήσει αυτούς που επιθυµούν να:
•
Συντάξουν µόνοι τους την τεχνοοικονοµική µελέτη της πρότασης για την υποβολή στον αναπτυξιακό νόµο χωρίς να
χρειαστεί να προσλάβουν κάποιον σύµβουλο.
•
Ζητήσουν µια δεύτερη γνώµη για την πρόταση που έχουν ετοιµάσει για την βελτίωσή της ή την επισήµανση τυχόν
λαθών ή παραλείψεων.
•
Βελτιώσουν την ικανότητα συγγραφής σχετικών µελετών µε την συµπλήρωση των γνώσεών τους, να διασαφηνίσουν
απορίες και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους για παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας και αυξηµένης
προστιθέµενης αξίας.
Αγοράζοντας την υπηρεσία e-Consulting για τα φωτοβολταϊκά µπορείτε να:
•
Χρησιµοποιήσετε την εµπειρία των συµβούλων της Ατλαντίς Συµβουλευτική
• Λάβετε υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της πρότασής σας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, fax,
προγραµµατισµένων συναντήσεων στα γραφεία µας ή µέσω τηλεφώνου, πάντα µε απόλυτη εχεµύθεια
• Στείλετε σε εµάς την πρότασή σας για παρατηρήσεις και διορθώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας
• Χρησιµοποιήσετε έναν αναλυτικό οδηγό κατάρτισης της τεχνοοικονοµικής µελέτης µε βήµα προς βήµα συµβουλές και
υποδείγµατα για κάθε κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένου ενός πλήρους κειµένου διάρθρωσης του κλάδου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
• Χρησιµοποιήσετε ένα εργαλείο υπολογισµού των οικονοµικών πινάκων της µελέτης.
• Αποκτήσετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις ερωτήσεων που προκύπτουν από τους πελάτες µας (FAQ)
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•

Προετοιµάσετε την πρότασή σας αποδοτικά και αποτελεσµατικά όπου και αν βρίσκεστε µε τη στήριξη των
εξειδικευµένων συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία Φωτοβολταϊκά e-Consulting η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους πελάτες της
άµεσα, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την µακροχρόνια εµπειρία που έχει στην συγγραφή
προτάσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- ∆ρ. Γιάννης Μουρατίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 136 κιν. 6974 027283 email: Mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) "ΠΕΠ εµπορίου και υπηρεσιών e-Consulting" Νέα Υπηρεσία από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για την συγγραφή επενδυτικών προτάσεων σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε µε τη νέα υπηρεσία της "e-Consulting" προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα
αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της
σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Τι είναι το ΠΕΠ Εµπορίου και Υπηρεσιών e-Consulting ;

Το ΠΕΠ Εµπορίου και Υπηρεσιών e-Consulting είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο,
επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, ή φοροτεχνικό που επιθυµεί να συντάξει µόνος του (για λογαριασµό του ή για
λογαριασµό τρίτων)
την επενδυτική πρόταση για υπαγωγή στο πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ Εµπορίου και
Υπηρεσιών .
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Αγοράζοντας την υπηρεσία e-Consulting για το ΠΕΠ Εµπορίου και Υπηρεσιών µπορείτε να:
•
Χρησιµοποιήσετε την εµπειρία των συµβούλων της Ατλαντίς Συµβουλευτική
• Λάβετε υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της πρότασής σας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, fax,
προγραµµατισµένων συναντήσεων στα γραφεία µας ή µέσω τηλεφώνου, πάντα µε απόλυτη εχεµύθεια
• Στείλετε σε εµάς την πρότασή σας για παρατηρήσεις και διορθώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας
• Χρησιµοποιήσετε έναν αναλυτικό οδηγό κατάρτισης της πρότασης µε βήµα προς βήµα συµβουλές και υποδείγµατα για
κάθε σηµείο αυτής.
• Υπολογίσετε την βαθµολογία τη πρότασης.
• Αποκτήσετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις ερωτήσεων που προκύπτουν από τους πελάτες µας (FAQ)
• Προετοιµάσετε την πρότασή σας αποδοτικά και αποτελεσµατικά όπου και αν βρίσκεστε µε τη στήριξη των
εξειδικευµένων συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

LA

Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία ΠΕΠ Εµπορίου Υπηρεσιών e-Consulting η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους
πελάτες της άµεσα, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την µακροχρόνια εµπειρία που έχει στην
συγγραφή προτάσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από αντίστοιχα προγράµµατα.

AT

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη , Τηλ. 2310 531000 εσωτ 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr

6) "FP7 e-Consulting" Νέα Υπηρεσία από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το 7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε µε το νέο της προϊόν "e-Consulting" σας προσφέρει για πρώτη φορά την εµπειρία και τις
γνώσεις της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της, σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
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Τι είναι το FP7 e-Consulting ;
Το FP7 e-Consulting είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται σε Ευρωπαϊκές φυσικές ή νοµικές οντότητες,
όπως για παράδειγµα Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, ερευνητές κ.α., που έχουν µια ερευνητική ιδέα και επιθυµούν
να την µετατρέψουν σε ερευνητικό έργο, µε χρηµατοδότηση από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η υπηρεσία σκοπεύει στο να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν επαρκή εµπειρία στις πολύπλοκες διαδικασίες των
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ώστε να υποβάλλουν την πρότασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να χρειαστεί να
προσλάβουν κάποιον σύµβουλο.
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Αγοράζοντας την υπηρεσία e-Consulting για το FP7 µπορείτε να:
• Χρησιµοποιήσετε την εµπειρία των συµβούλων της Ατλαντίς Συµβουλευτική
• Λάβετε υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής της πρότασής σας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, fax,
προγραµµατισµένων συναντήσεων στα γραφεία µας ή µέσω τηλεφώνου, πάντα µε απόλυτη εχεµύθεια
• Στείλετε σε εµάς την πρότασή σας για παρατηρήσεις και διορθώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας
• Αποκτήσετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις ερωτήσεων που προκύπτουν από τους πελάτες µας (FAQ)
• Προετοιµάσετε την πρότασή σας αποδοτικά και αποτελεσµατικά όπου και αν βρίσκεστε µε τη στήριξη των
εξειδικευµένων συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ns
ult
in

Η υπηρεσία FP7 e-Consulting της Ατλαντίς αποτελείται από δύο πακέτα:
•
Προετοιµασία ερευνητικής πρότασης
•
Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία FP7 e-Consulting η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους πελάτες της άµεσα,
γρήγορα και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την µακροχρόνια εµπειρία που έχει στην συγγραφή προτάσεων για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
- Νατάσα Αποστολούδια, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, e-mail: apostoloudia@atlantisresearch.gr
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7) "Στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων e-Consulting"
Νέα Υπηρεσία από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Με το νέο προϊόν "e-Consulting" προσφέρεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας και των γνώσεων της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές, µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα
στελέχη της.
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Τι είναι η Στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων e-Consulting;
1. Ανάλυση επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, ενηµέρωση για επενδυτικά προγράµµατα, επίλυση αποριών,
διαµόρφωση επενδυτικών στρατηγικών κατευθύνσεων και επιλογών.
2. Ενηµέρωση επιχειρήσεων για προκήρυξη χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, νέες
ευκαιρίες χρηµατοδότησης κ.ά.
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Οι επιχειρήσεις θα έχουν προτεραιότητα στην επικοινωνία για παροχή επεξηγήσεων και πληροφοριών µέσα σε µία εργάσιµη
ηµέρα για οποιοδήποτε θέµα αφορά ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων, ανάλυσης αναγκών και διαµόρφωσης στρατηγικής
χρηµατοδότησης επενδύσεων.
Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία Στήριξη και Ενηµέρωση για ευκαιρίες Χρηµατοδότησης Επενδύσεων η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους πελάτες της άµεσα, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την
µακροχρόνια εµπειρία που έχει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
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8) Ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου
3299/04
Με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου,
ανακοινώθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπουν τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη
επενδυτικών σχεδίων και την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης προκαταβολής
επιχορήγησης.
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Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
•
Παρέχονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης, 10% στις µεσαίες και 20% στις µικρές επιχειρήσεις, για όλα τα
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του Άρθρου 4
του Ν.3299/04 και θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών, µετατάσσονται στην Κατηγορία 1, που
προβλέπει υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης κατά 5%.
Συνεπώς για τις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος τα ποσοστά
ενίσχυσης είναι 40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις µεσαίες και 60% για τις µικρές, ενώ για τις
πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% για τις µεγάλες
επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50% για τις µικρές, για όλα τα επενδυτικά σχέδια, πλην εκείνων που
αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια
•
Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, απαιτούνται
µόνο τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζεί ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους επενδυτικών σχεδίων (π.χ.
περιβαλλοντικά, άδεια λειτουργίας κλπ) θα προσκοµίζονται πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης.
•
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού προκαταβολής της επιχορήγησης, για τα επενδυτικά
σχέδια που θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών είναι τα εξής:
1) Αίτηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης
2) Εγγυητική επιστολή για ποσό αντίστοιχο της αιτούµενης προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 10%.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@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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9) Πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια. Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για µικρές υφιστάµενες
µεταποιητικές επιχειρήσεις µε προϋπολογισµό τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.
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Με ποσοστά από 20% έως 60% ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών)
επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των µεγάλων και µεσαίων
µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης
λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (25 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ
µικρών µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ και επιχειρήσεων
ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό,
οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων,
µε ένα ή περισσότερους από τους επόµενους στόχους:
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1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών.
3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων / υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών προϊόντων ή
υπηρεσιών της επιχείρησης.
5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.
6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την σύµπραξη µη οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση από διαφορετικούς
κλάδους) µε στόχο την παραγωγή σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων προϊόντων ή υπηρεσιών των
επιχειρήσεων αυτών.
Πρώτο πλεονέκτηµα των ολοκληρωµένων πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων είναι η δυνατότητα ενίσχυσης
επιπρόσθετων δαπανών όπως αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, αµοιβές
συµβούλων για µελέτες οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της επιχείρησης, έρευνες αγοράς κλπ, κ
δαπάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού.
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∆εύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα των ολοκληρωµένων πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων είναι το αυξηµένο
ποσοστό επιχορήγησης των µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων, όπου το αρχικό ποσοστό ενίσχυσης είναι
5% µεγαλύτερο των αντίστοιχων σχεδίων µεταποίησης και το επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης είναι το µέγιστο δυνατόν (10% για
µικρές επιχειρήσεις και 20% για µεγάλες επιχειρήσεις)
Ιδιαίτερα για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις του νοµού Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν την δυνατότητα
ενίσχυσης 40% για µικρές επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια πάνω από 1.500.000 και 30% για µεσαίες
επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια πάνω από 3.000.000 ευρώ. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% για
επενδύσεις εντός των βιοµηχανικών περιοχών των νοµών αυτών.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

gS

Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών
αποφάσεων.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@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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10) Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής µελετών ενίσχυσης επενδύσεων στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.
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Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε ποσοστό επιχορήγησης από 15% έως 60% ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Οι κανονιστικές αποφάσεις ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου, προσδιορίζουν τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τις ενισχυόµενες δαπάνες για κάθε ένα είδος επενδυτικού σχεδίου. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις,
εκτός του ύψους ενισχύσεων, επιφέρουν επιπρόσθετες αλλαγές, όπως η ενίσχυση αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί
η επένδυση, η ενίσχυση υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων κτιρίων και εξοπλισµού, η ενίσχυση αυτοκινήτων
ψυγείων για τα σχέδια µεταποίησης, κ.ά. Επίσης υπάρχουν συγκεκριµένες αλλαγές για κάποιες κατηγορίες επενδυτικών
σχεδίων όπως logistics, παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων και των πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων.
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Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν πλέον την δυνατότητα να προετοιµάσουν τον φάκελο της πρότασής του επενδυτικού σχεδίου
γνωρίζοντας όλα τα δεδοµένα και να τον καταθέσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες. Ο φάκελος πλέον κατατίθεται και ηλεκτρονικά.
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Η σχετική περίληψη του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (www.atlantisresearch.gr), αποτελεί
έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@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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11) Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων. Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων
στον νέο αναπτυξιακό νόµο µε ουσιαστικές βελτιώσεις για τον αγροτικό κλάδο.
Στον αγροτικό τοµέα δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης επενδύσεων σε ένα ευρύτερο πεδίο τοµέων της φυτικής, ζωικής
παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, µε προσθήκη επιπλέον επιλέξιµων δαπανών και απάλειψη
περιορισµών που αλλοίωναν τον υγιή ανταγωνισµό και εµπόδιζαν την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
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Προς αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες προσαρµογές, διορθωτικές παρεµβάσεις και προσθήκες για την
εφαρµογή του Αναπτυξιακού Νόµου, οι κυριότερες των οποίων είναι :
∆ιορθωτικές παρεµβάσεις:
•
Ενισχύονται πλέον όλες οι επιχειρήσεις ενώ πριν ενισχύονταν επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονταν ως «µικροµεσαίες».
•
Καταργείται το όριο των 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ συνολικών επιλέξιµων δαπανών των ενισχυόµενων επενδυτικών
σχεδίων.
•
Καταργείται ο υφιστάµενος περιορισµός των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α της παρ. 1
του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 κατά τον οποίο τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να αφορούν αύξηση της
καλλιεργούµενης έκτασης µεγαλύτερη του 20% της υφιστάµενης.
•
Καταργείται ο υφιστάµενος περιορισµός για τις επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, της ενίσχυσης µόνο επενδυτικών
σχεδίων που αφορούν τη καλλιέργεια µε τη µέθοδο της υδροπονικής ή αεροπονικής.
Προβλέπονται επιπρόσθετα των ισχυουσών ενισχύσεων, επενδυτικά σχέδια για:
•
Ίδρυση νέων µονάδων και στον κτηνοτροφικό τοµέα
•
Ίδρυση νέων τυροκοµικών µονάδων σε όλη τη χώρα µε την προϋπόθεση µη κάλυψης δυναµικότητας.
•
Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση υφιστάµενων ελαιοτριβείων για προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) καθώς και για προϊόντα
ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρµόζονται Συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
•
Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάµενων οινοποιείων σε όλη τη Χώρα.
•
Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας.
•
Εκσυγχρονισµός µονάδων επεξεργασίας καπνού, βάµβακος και τεύτλων
•
Ίδρυση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας υπολειµµάτων και απορριµµάτων
των βιοµηχανιών ειδών διατροφής και των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών,
λιπασµάτων, πρώτων υλών κλπ.
•
Ίδρυση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ενισχυόµενες δαπάνες, προβλέπονται, σε ενίσχυση της προηγούµενης εφαρµογής του
Αναπτυξιακού Νόµου, δαπάνες για :
• Σχεδιασµό και εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
• Αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας στις περιπτώσεις, ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων φυτικής παραγωγής που υπάγονται στον Ν. 3299/2004.
• Αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής .
• Μελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
• Αγορά γης από πολύ µικρές επιχειρήσεις, που αφορούν τον τοµέα µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών
προϊόντων.
• Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού.
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στην περίληψη υπαγωγής αγροτικών επενδύσεων στον νόµο 3299/04

LA

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

AT

Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@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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12) Logistics - Στις 700.000 ευρώ ανέρχεται ο ελάχιστος προϋπολογισµός για επενδυτικά
σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) me ποσοστό επιχορήγησης από 20% έως 60% ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.

.A
.

Ωστόσο ο ελάχιστος προϋπολογισµός υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου logistics ανέβηκε στις 700.000 ευρώ (από 250.000
ευρώ που ήταν σύµφωνα µε παλαιότερη υπουργική απόφαση). Σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση παραµένει ο
περιορισµός του συνολικού κόστους των κτιριακών δαπανών στο 70% του προϋπολογισµού του έργου, ωστόσο δίνεται για
πρώτη φορά στις µικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση, και της
ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων κτιρίων και εξοπλισµού.
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Σηµειώνεται πως για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου logistics στον αναπτυξιακό νόµο πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην κατηγορία επενδυτικών
σχεδίων «παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» του Ν.3299/04, είναι αυτές που δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
•
Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αµιγώς παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ( 3PL –
Third Party Logistics ).
•
Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς την δική τους ( π.χ.
εµπορική ) δραστηριότητα.
•
Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προµήθεια, παραλαβή και αποθήκευση
εµπορευµάτων σε σύγχρονες µονάδες ( αποθήκες ) και την µεταπώλησή τους.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Co

Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων logistics του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών
αποφάσεων.

LA

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

AT

13) Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τουριστικών επενδύσεων στον
νέο αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
Με ποσοστά από 15% έως 60% ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού, σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο
ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της
εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τελευταία ΚΥΑ η δυνατότητα ενίσχυσης ίδρυσης ξενοδοχείων δεν έχει ισχύ για τους νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης, πλην της επαρχίας Λαγκαδά και του τµήµατος δυτικά του Αξιού για ξενοδοχεία 5 αστέρων του Νοµού
Θεσσαλονίκης και της Λαυρεωτικής για ξενοδοχεία 5 αστέρων του Νοµού Αττικής.
Επίσης για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού, επέκτασης ή
ίδρυσης αυτοκινητοδροµίων καθώς η σχετική Υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τις προδιαγραφές αυτών δηµοσιεύτηκε
εντός του 2007.
Τα επενδυτικά σχέδια που µπορούν να ενισχυθούν βάση των διατάξεων του αναπτυξιακού είναι:
1. Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής µονάδας ή επέκταση υπάρχουσας ξενοδοχειακής µονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*)
πρώην Β΄ τάξης.
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4.

5.

6.
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•
•
•
•
•
•
•
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3.

Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων, κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην
Γ΄ τάξης ή µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ΄ανώτατο όριο, χωρίς στο
διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής
της λειτουργίας τους ήταν κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ΄τάξης.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings),
τουλάχιστον Γ΄ τάξης.
Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων κατώτερης κατηγορίας των 2* ,
πρώην Γ΄ τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους
αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 2* πρώην Γ΄ τάξη ή µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία
τους για πέντε έτη κατ΄ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον
όρο ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 2 *, πρώην Γ΄τάξη.
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών
µονάδων που αφορά στη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων , νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων & αθλητικών εγκαταστάσεων
σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2* , πρώην Γ΄ τάξης µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2* πρώην Γ΄
τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής :
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΩΝ)
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΓΚΟΛΦ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
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2.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.

Co

Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων τουρισµού του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών
αποφάσεων.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@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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14) Έως 40% η ενίσχυση των επενδύσεων στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον αναπτυξιακό νόµο.
Η ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόµου επιφύλαξε αλλαγές στις προσδοκίες που είχαν οι υποψήφιοι επενδυτές
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων στην Ελλάδα.



Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν ξεπερνά το 40% για όλες τις περιοχές της Ελλάδας για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Κατ’
αυτόν τον τρόπο η επιλογή της γεωγραφικής περιοχής επηρεάζεται µόνον από την ηλιοφάνειά της κι όχι από
διαφοροποιηµένα ποσοστά επιχορήγησης.
Κατά την υποβολή της πρότασης στον αναπτυξιακό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

o
o
o
o
o

AT



Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται)
Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύµφωνα µε το Ν. 3468/2006
Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού µε τα ∆ίκτυο ή το Σύστηµα
Πιστοποιητικό ISO κατασκευής
Άδεια εγκατάστασης (όπου απαιτείται)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου, δείτε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στον 3299/04.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο και αναλαµβάνει
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παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
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15) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)
∆όθηκε παράταση στην προθεσµία υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα της ενίσχυσης ΜΜΕ Εµπορίου και
Υπηρεσιών µε λήξη προθεσµίας από 16/10 έως 9/11 ανάλογα µε τον λήγοντα ΑΦΜ της επιχείρησης.

gS

Ειδικά για τις περιφέρειες Πελοποννήσου την ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας η παράταση αυτή είναι έως την 10η
∆εκεµβρίου 2007 ανεξαρτήτως ΑΦΜ της επιχείρησης.
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Επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Α'
και Β' και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ' (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο
τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.
Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000 ευρώ
για την Ζώνη Γ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
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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
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής

LA

Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι:
1.
Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
2.
Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση της
επένδυσης
3.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
4.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας
5.
Συστήµατα αυτοµατοποίησης
6.
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του
συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
7.
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
8.
∆απάνες προώθησης

AT

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση προτάσεων για
επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στον
επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχεδίου δείτε την περίληψη του.
Υπεύθυνoς επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών (210 6563800) :
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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16) Ολοκληρώνεται την 1/10 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας.
100%
κρατική ενίσχυση επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, για επιχειρηµατικά σχέδια έως 40.000 Ευρώ
προβλέπεται στο αναµενόµενο πρόγραµµα του ΕΟΜΜΕΧ για την
Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
Οι δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στα
πλαίσα των υφιστάµενων ατοµικών επιχειρήσεων, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών
και λοιπών νοµικών προσώπων.

.A
.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ΕΟΜΕΧ από την 19/7/2007 έως την 1/10/2007
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που:
•
∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο)
•
Είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο των υφιστάµενων Πολύ Μικρών ή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης, ΕΠΕ, Ανώνυµης ή
Συνεταιρισµού) δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και
µεταφορών.
•
Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον µέχρι το προηγούµενο έτος από την ηµεροµηνία προκήρυξης
•
∆εν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
•
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες.
•
Τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•
Είναι εγγεγραµµένες στο αρµόδιο επιµελητήριο.
•
Η διοίκηση/διαχείριση ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα/γυναίκες.
•
Σε περίπτωση εταιρείας η γυναίκα/γυναίκες κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
•
Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1998/2006 (κανόνας de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.

Co

Το ανώτατο όριο εποχορήγησης ανά για τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος είναι:
•
Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών έως 8.000/επιχείρηση
•
Συµµετοχή σε ένα θεµατικό κύκλο (workshops). Έως 1.500/γυναίκα.
•
Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές έως 2.000/γυναίκα
•
Συµµετοχή σε συνέδριο έως 2.000/συνέδριο
•
Συµµετοχή σε εκθέσεις έως 6.000/επιχείρηση
•
Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας έως 8.000/επιχείρηση
•
Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού έως 15.000/επιχείρηση

LA
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Τα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης είναι:
•
έως 40.000 Ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισµό.
•
Έως το 30% του µέσου όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, διετίας, έτους για επιχειρήσεις που έχουν
λειτουργούν πάνω από 3,2 ή 1 έτος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη επιχείρηση δεν έχει κλείσει µια πλήρη
οικονοµική χρήση, τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των µηνών λειτουργίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
•
Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 Ευρώ
•
Στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουν στο εταιρικό /µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περισσότερες από µία
γυναίκες, τότε το κατώτατο όριο θα είναι το γινόµενο του αριθµού των γυναικών επί το ποσό των 5.000 Ευρώ.
•
Στην περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόµενο του αριθµού
των απασχολούµενων επί το ποσό των 2.000 Ευρώ προστιθέµενο στο κατώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης.
•
Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 40.000 Ευρώ

AT

Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την αίτησης
υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων
επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Σοφία Καρακώστα, τηλ. 210 6563800, e-mail: karakosta@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Κορίνα Βουλγαρίδου, Τηλ 2310 531000 εσωτ 140 email: Boulgaridou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
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17) Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα στην Κρήτη την 31/8/2007 ενώ συνεχίζεται για τα
µη διασυνδεδεµένα νησιά έως την 30/9/2007.
Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αδειοδότηση µονάδων Φ/Β συστηµάτων στα µη διασυνδεδεµένα
νησιά η περίοδος υποβολής για τις αιτήσεις στην Κρήτη ορίζεται από 2.7.2007 έως και 31.8.2007, ενώ για τα υπόλοιπα µη
διασυνδεδεµένα νησιά από 1.8.2007 έως και 28.9.2007.
Με την εν λόγω πρόσκληση της ΡΑΕ, προβλέπεται µεταξύ άλλων, πως εάν το ενδιαφέρον ξεπεράσει το περιθώριο ισχύος που
δίνεται για κάθε νησί, επιµερίζεται η ισχύς στους αιτούντες, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται πρακτικά προτεραιότητα στις
αιτήσεις ΦΒ πάρκων µικρής ισχύος.
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Σηµειώνεται ότι λόγω των πολυάριθµων αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών που έχουν ήδη κατατεθεί τους τελευταίους
µήνες στην Ηπειρωτική Ελλάδα και καθώς οι αιτήσεις στις περισσότερες περιοχές υπερβαίνουν κατά πολύ την προβλεπόµενη
ισχύ, πολλοί υποψήφιοι επενδυτές που δεν εξασφάλισαν καλή σειρά προτεραιότητας, έχουν µία ακόµη ευκαιρία, εφόσον
φυσικά διαθέτουν ή µπορούν να αποκτήσουν κατάλληλο αγροτεµάχιο σε κάποιο από τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Βάσει λοιπόν
της απόφασης της ΡΑΕ υπ. αριθµ. 96/2007 προκύπτουν τα εξής:
• Η πρόσκληση δεν περιλαµβάνει όλα τα νησιά όπως Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαµοθράκη, Κύθηρα κλπ. Για τα νησιά
που δεν περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη πρόσκληση, θα υπάρξει αργότερα άλλη ξεχωριστή πρόσκληση.
• Κατά την αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων, δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο ειδικότερος χρόνος υποβολής κάθε αίτησης.
• Για την Κρήτη, το περιθώριο για φωτοβολταϊκούς σταθµούς επιµερίζεται ισόποσα στους τέσσερις νοµούς της. Στη
περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νοµό δεν καλύπτεται, αυτό µεταφέρεται και διατίθεται ισοµερώς στους
λοιπούς νοµούς.
• Εφαρµόζεται µεθοδολογία επιµερισµού της ισχύος. Σύµφωνα µε την σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 96/2007 απόφασή της
ΡΑΕ, υπολογίζεται το "µέτρο επιµερισµού" ως το πηλίκο του συνολικού περιθωρίου προς τον αριθµό των αιτήσεων. Οι
αιτήσεις των οποίων η ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως, ενώ στις αιτήσεις
των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ' αρχάς, ισχύς ίση µε το µέτρο επιµερισµού και
εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού, για την εναποµείνασα ισχύ του περιθωρίου. Από την
εφαρµογή της µεθοδολογίας θα πρέπει να διατίθεται σε µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς (ισχύος έως 20 kWp),
συνολικά, ισχύς ίση µε 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου και αν αυτό δεν ικανοποιείται, η ισχύς που αποµένει για
την κάλυψη του ποσοστού του 10% διατίθεται σε επόµενη πρόσκληση.
• Τα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
Περιθώριο
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ Φωτοβολταϊκών
ΝΗΣΙΩΝ
σταθµών (kW)
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ

2.174,98

∆ΗΛΟΣ

0,00

175,41

ΣΥΡΟΣ

1.820,78

43,76

ΟΘΩΝΟΙ

30,75

ΠΑΡΟΣ

1.580,80

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

277,00

ΝΑΞΟΣ

1.562,60
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ΘΗΡΑΣΙΑ
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ΙΚΑΡΙΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ

42,31

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Περιθώριο
Φωτοβολταϊκών
σταθµών (kW)

0,00

∆ΟΝΟΥΣΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

20,61
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ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

22,56

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

26,64

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

41,14

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

26,18

1.992,81

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

14,61

127,17

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

11,22

508,19

ΣΙΚΙΝΟΣ

22,44

605,19

ΙΟΣ

ΚΑΣΟΣ

64,27

ΚΥΘΝΟΣ

56,57

ΚΩΣ

4.442,58

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

1.139,45

ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΦΟΥΡΝΟΙ
ΘΥΜΑΙΝΑ

265,55
63,58
2.717,63
58,84
5,60

608,13

ΠΑΤΜΟΣ

287,80

ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ

6,40

ΣΕΡΙΦΟΣ

343,72

ΨΕΡΙΜΟΣ

6,40

ΣΙΦΝΟΣ

246,10

ΓΥΑΛΙ

6,40

ΣΚΥΡΟΣ

275,67

ΛΕΡΟΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ

83,22

ΤΗΛΟΣ

57,61

ΣΥΜΗ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΧΙΟΣ

567,66
3.841,76
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51,21

ΛΕΙΨΟΙ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΟΙΝΟΥΣΕΣ

54,99

ΨΑΡΑ

31,43

ΛΕΣΒΟΣ

5.511,36

ΛΗΜΝΟΣ

1.187,51

ΡΟ∆ΟΣ

12.808,89

ΜΕΓΙΣΤΗ

105,12

ΧΑΛΚΗ

25,67

ΜΗΛΟΣ

661,31

ΚΡΗΤΗ

52.499,02

Σύνολο:

99.257

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

48,13

ΚΙΜΩΛΟΣ
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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.
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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.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

18) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.

Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:

Co

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 οπτικοακουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων
των
πολιτιστικών
επιχειρήσεων,
εφόσον
δεν
ασκούν
κερδοσκοπική
δραστηριότητα.
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Τοµέας 1: Υποστήριξη πολιτιστικών ενεργειών

Πολυετή σχέδια συνεργασίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 31/10/2007
Προϋπολογισµός: 17,5 εκ.€
∆ιάρκεια σχεδίων: 3-5 χρόνια
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 200.000 έως 500.000€ ετησίως και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών
Ενέργειες συνεργασίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 31/10/2007
Προϋπολογισµός: 10 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια ενεργειών: 24 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 50.000 έως 200.000€ και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών



Λογοτεχνική µετάφραση
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1/10/2007 και 1/4/2008
Προϋπολογισµός: 1,7 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια σχεδίων: 18 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 2.000 έως 60.000€ και έως το 50% των συνολικών λειτουργικών δαπανών



Ειδικά µέτρα: Συνεργασία µε τρίτες χώρες (5 σχέδια συνεργασίας µε την Κίνα και 5 σχέδια συνεργασίας µε την
Ινδία)
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 1/10/2007
Προϋπολογισµός: 1,8 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια σχεδίων: 24 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: έως 180.000€ για κάθε σχέδιο και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών

AT
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Τοµέας 2: Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Φορέων

Ετήσιες και πολυετείς επιχορηγήσεις λειτουργίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 5/11/2007
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Προϋπολογισµός: τουλάχιστον 5 εκ.€
Οι συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης αντιστοιχούν στα 0,75 περίπου του διαθέσιµου προϋπολογισµού, ενώ οι
ετήσιες επιδοτήσεις αντιστοιχούν στο 0,25 περίπου του διαθέσιµου προϋπολογισµού µε ελάχιστη εγγυηµένη
συµµετοχή που ανέρχεται στο 20 % του διαθέσιµου προϋπολογισµού.
Τοµέας 3: Υποστήριξη αναλύσεων και δραστηριοτήτων διάχυσης

∆ίκτυα: Υποστήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή αποτίµησης αντικτύπου στον τοµέα της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 1/10/2007
Προϋπολογισµός: 0,6 εκ.€
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: έως 200.000€ και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών

.A
.

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.

gS

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επισκεφτείτε το site http://eacea.cec.eu.int/culture/calls2007/index_en.htm
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

19) 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο: Ειδικά προγράµµατα συνεργασίας: Τεχνολογίες Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας (ICT) και Ασφάλεια (Security) (Joint ICT – Security call)
Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των ειδικών προγραµµάτων συνεργασίας: «Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» και «Ασφάλεια» του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Co

Οι κατηγορίες που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:
•
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - Θεµατική περιοχή 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των
δικτύων και των υπηρεσιών / Προστασία κρίσιµων υποδοµών
•
Ασφάλεια – Θεµατική περιοχή 1: Ασφάλεια διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων

NT
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Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 29η Νοεµβρίου 2007, ενώ ο προϋπολογισµός έχει οριστεί στα 40
εκ.€, από τα οποία τα 20 εκ.€ θα διατεθούν στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και τα υπόλοιπα 20 εκ. € στον
τοµέα της Ασφάλειας.

LA

Σας υπενθυµίζουµε ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική συµµετέχει στο έργο Secure-Force, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα στο χώρο της Ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.secure-force.eu, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα:
•
να εντοπίσετε έργα για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για
την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).
•
να εντοπίσετε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
•
να καταχωρήσετε τη δική σας επιχείρηση στη βάση δεδοµένων
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 27 περιλήψεις έργων για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

AT

Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-SEC-2007-1
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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

20) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος
για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων online τεχνολογιών
(Safer Internet plus)
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες να καλύπτουν τις ακόλουθες
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δράσεις:
Καταπολέµηση του παράνοµου περιεχοµένου
Προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος
Αύξηση της ευαισθητοποίησης
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για το έτος 2007 έχει οριστεί στα 11,51 εκ. € κοινοτική συµµετοχή. Η τελική
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 22/10/2007.

•
•
•

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη, στις υποψήφιες χώρες, καθώς
και σε κράτη της ΕΖΕΣ. Στο πρόγραµµα είναι δυνατό να συµµετάσχουν επίσης νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµοί, χωρίς όµως να λαµβάνουν χρηµατοοικονοµική στήριξη από την Κοινότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα Safer Internet Plus υπάρχουν στο site: http://ec.europa.eu/saferinternet

.A
.

Υπενθυµίζουµε ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική συµµετέχει στο έργο Secure-Force, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα στο χώρο της Ασφάλειας. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.secure-force.eu, ή να επικοινωνήσετε µαζί µας.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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

21) Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 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.

Co

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 477 εκ. € ενώ η προθεσµία
υποβολής πρότασης ορίστηκε για τις 9/10/2007.
Παρακάτω παραθέτουµε τις Προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται η 2η Πρόσκληση ΤΠΕ:
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Πρόκληση 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των δικτύων και των υπηρεσιών.
6. Νέες Εφαρµογές και Πειραµατικές Εγκαταστάσεις
Πρόκληση 3: Εξαρτήµατα, Συστήµατα, Μηχανική
5. Φωτονικά / Οπτικά Εξαρτήµατα
6. "Μίκρο" και "Νάνο" συστήµατα
7. ∆ικτυωµένα Ενσωµατωµένα Συστήµατα και ∆ικτυωµένα Συστήµατα Ελέγχου
Πρόκληση 5: Προς ∆ιαρκή και Προσωπική Φροντίδα Υγείας
3. Ψηφιακός "Φυσιολογικός" Άνθρωπος
Πρόκληση 6: Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Φορητότητα, την Περιβαλλοντική Σταθερότητα και την Επάρκεια της
Ενέργειας
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
2. Εύκολα προσβάσιµες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Κοινωνική Ένταξη
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-2
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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22) ∆ράσεις στον τοµέα της ενέργειας στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Ευφυής Ενέργεια –
Ευρώπη"
∆ηµοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραµµα "Ευφυής Ενέργεια -Ευρώπη".
Το πρόγραµµα καλύπτει δράσεις στις ακόλουθες θεµατικές περιοχές:
Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών – SAVE
Νέοι και ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι – ALTENER
Ενέργεια στις µεταφορές – STEER
Ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνδυάζουν την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιµους
ενεργειακούς πόρους

gS
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Οι ενδιαφερόµενοι, που µπορούν να είναι ιδιωτικά και δηµόσια νοµικά πρόσωπα, θα πρέπει να σχηµατίσουν µία σύµπραξη 3
τουλάχιστον εταίρων. Οι εταίροι πρέπει να προέρχονται από 3 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή υποψήφιες προς
ένταξη στην ΕΕ χώρες ή τρίτες χώρες που συνεργάζονται µε την ΕΕ σε ερευνητικά προγράµµατα. Η µέγιστη διάρκεια των
προγραµµάτων έχει οριστεί στους 36 µήνες.
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 28 Σεπτεµβρίου 2007 για όλες τις δράσεις ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός
είναι 65 εκ. €.
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Λεπτοµερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/comm/energy/intelligent/index_en.html

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

23) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα eContentplus για το
ψηφιακό περιεχόµενο
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Ανακοινώθηκε η τρίτη προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράµµατος eContentplus για το ψηφιακό περιεχόµενο. Ο
προϋπολογισµός είναι 46,5 εκατ. € και η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2007.
Το πρόγραµµα eContentplus στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού
περιεχοµένου στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς από τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες
χώρες της ΕΕ, και, υπό προϋποθέσεις, από την Τουρκία, την Κροατία και τη FYROM. Καλύπτει τρεις τοµείς: Γεωγραφικά
δεδοµένα, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
ψηφιακού περιεχοµένου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm

LA

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr

AT

24) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας»
Το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» προσφέρει τις ακόλουθες δράσεις:
•
ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες πληροφοριών
•
ενθάρρυνση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές
•
ανάπτυξη µιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς και αποτελεσµατικότερων και αποδοτικότερων
υπηρεσιών σε τοµείς δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ δύναται να εφαρµοστεί µέσω σχεδίων, ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και
θεµατικών δικτύων, καθώς και µε µέτρα για την ευρείας κλίµακας δοκιµή και επίδειξη καινοτόµων δηµόσιων υπηρεσιών µε
πανευρωπαϊκή διάσταση.
Στηρίζονται τα ακόλουθα:
•
σχέδια, όπως σχέδια εφαρµογής, πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εµπορικής αξιοποίησης.
•
ενέργειες βέλτιστης πρακτικής, µε σκοπό τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή εµπειρίας σε όλη την
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•

Κοινότητα.
θεµατικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή πλήθος ενδιαφεροµένων φορέων µε συγκεκριµένο στόχο, ώστε να
διευκολύνονται οι δραστηριότητες συντονισµού και η µεταφορά γνώσεων.

Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 23η Οκτωβρίου 2007, ενώ ο προϋπολογισµός έχει οριστεί στα
54 εκ. €.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

.A
.

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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25) 1ο i-techpartner Software Forum: ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μετά την επιτυχία της 1ης Ακαδηµίας i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς, οι ερευνητές της χώρας συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν χρηµατοδότηση και
συνεργάτες για κορυφαία ερευνητικά τους έργα, µέσω της δικτυακής πύλης http://www.i-techpartner.eu. Σε συνέχεια της
Ακαδηµίας επιλεγµένα µέλη του δικτύου i-techpartner, προσκαλούνται σε κλειστά τοµεακά Forum, ώστε να έρθουν σε
επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες από τις 12 Ευρωπαϊκές περιφέρειες που συµµετέχουν στο έργο.
Το πρώτο τοµεακό Forum διοργανώνεται στο Porto (Πορτογαλία) στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 και αφορά τον τοµέα του
Software. Σκοπός του Forum είναι να φέρει κοντά ερευνητές από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα
ερευνητικά αποτελέσµατα, µε δυνητικούς συνεργάτες, επενδυτές και ειδικούς από όλη την Ευρώπη αποκλειστικά από τον
τοµέα του Software. Κατά τη διάρκεια του Forum οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα:
Να
Να
Να
Να

πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε δυνητικούς συνεργάτες του κλάδου.
µάθουν τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί.
διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς.

Co
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Εκτός από το Software Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης το Mobile Applications & Communications
Forum στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2008 στη Σουηδία, το e-services Forum το Μάρτιο 2008 στο Liverpool καθώς και
περισσότερα από 4 τοµεακά Fora που θα καλύπτουν µεταξύ άλλων κλάδους όπως: Industrial Biotech, Micro
Nanotechnology, Diagnostics/Medtech, Healthcare κλπ.

LA

Οι ερευνητές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που διαθέτουν αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα τα οποία
επιθυµούν να εκµεταλλευτούν στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, καθώς και ΜΜΕ και ειδικοί του κλάδου
Software
µπορούν
να
επικοινωνήσουν
µε
τον
κ
Κερατίδη,
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.,
Keratidis@atlantisresearch.gr , τηλ. +30 2310 531000, εσωτ. 113.

26) ∆ωρεάν Ενηµερωτικό και Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Μετατροπής της Εφαρµοσµένης
Έρευνας σε Καινοτοµία.

AT

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου Gate2Start, διοργανώνει το 2ο Σεµινάριο Ενηµέρωσης Εκπαίδευσης «Gate2Start – 2nd Awareness & Training Seminar: Turning Applied Research into Innovation» το
φθινόπωρο του 2007 στην Αθήνα. Ο τόπος και ο ακριβής χρόνος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν άµεσα.
Το Gate2Start (www.europe-innova.org/Gate2Start), χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την
Πρωτοβουλία Europe Innova και φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του πολύ µικρού ποσοστού καινοτόµων
ερευνητικών ιδεών που καταφέρνουν να χρηµατοδοτηθούν και να µετατραπούν σε εµπορικά προϊόντα.
Το σεµινάριο απευθύνεται:
 Σε ερευνητές του τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που διαθέτουν ιδέες στα πρώτα στάδια
της εφαρµοσµένης έρευνας και επιθυµούν να ενηµερωθούν για το πως µπορούν:
 Να αξιοποιήσουν επιχειρηµατικά την καινοτοµία αυξάνοντας την πιθανότητα εµπορικής επιτυχίας της ιδέας
τους.
 Να βελτιώσουν την ελκυστικότητα της ιδέας τους απέναντι στους επενδυτές
 Να αυξήσουν την πιθανότητα χρηµατοδότησής τους από το FP7.
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Σε
Σε
Σε

Να προσελκύσουν στρατηγικούς συνεργάτες και
Να επεκταθούν στην Ευρώπη.
επιχειρηµατίες που επιθυµούν να δικτυωθούν µε ερευνητές.
επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε ερευνητικά έργα.
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία καινοτοµίας.

Στο πλαίσιο του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθούν, εκτός από παρουσίαση του µοντέλου του Gate2Start, παρουσιάσεις από
ειδικούς της αγοράς, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, παρουσιάσεις επιτυχηµένων έργων εφαρµοσµένης έρευνας
(Case Studies), παρουσίαση του FP7, αλλά κυρίως παρουσίαση των εργαλείων του Gate2Start, που θα βοηθήσουν τους
ερευνητές στο πλαίσιο των λοιπών εκδηλώσεων του έργου (Προσωπική Προγύµναση Ερευνητών και Οµάδες ∆ικτύωσης
– Συζήτησης µε επενδυτές, επιχειρηµατίες, σύµβουλους κλπ).
2007

στέλνοντας

e-mail:

.A
.

∆ηλώστε
το
ενδιαφέρον
σας
για
συµµετοχή
µέχρι
20
Σεπτεµβρίου
protopapadaki@atlantisresearch.gr ή φαξ: 2310 552265 υπ’ όψιν κ. Πρωτοπαπαδάκη.
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, keratidis@atlantisresearch.gr.
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27) Ευκαιρίες χρηµατοδότησης δυναµικών επιχειρήσεων από τα χρηµατιστήρια PLUS & AIM
και τη νέα χρηµατιστηριακή αγορά Χ.Α.Α.
Πρόσφατα η αγορά PLUS του Λονδίνου αναβαθµίστηκε και µετατράπηκε στη δεύτερη ανεξάρτητη χρηµατιστηριακή αγορά του
Ηνωµένου Βασιλείου. Το χρηµατιστήριο PLUS (πρώην Offex) έχει σήµερα κεφαλοποίηση µεγαλύτερη από το Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών και προσφέρεται ιδιαίτερα για την άντληση κεφαλαίων από δυναµικές εταιρείες όλων των κλάδων της
οικονοµίας.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για µεγαλύτερη πληροφόρηση για τις αγορές PLUS, AIM ή και τη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του
Χ.Α.Α. µε σκοπό τη διαµόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεών σας για εκµετάλλευση των εναλλακτικών αυτών πηγών
χρηµατοδότησης, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Άγγελο Μαγκλή.

Co

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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28) Κορυφαίες Συµµετοχές στο 4th MAINTENANCE FORUM
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά το MAINTENANCE FORUM διεξάγεται φέτος στις 12 & 13 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας στην Αθήνα. To Maintenance Forum αποτελεί κάθε χρόνο το µεγαλύτερο θεσµοθετηµένο γεγονός στην
Ελλάδα, στο χώρο της Συντήρησης. Η πολύ µεγάλη συµµετοχή και η αξιοσηµείωτη επιτυχία των προηγουµένων Maintenance
Forums έχουν καταστήσει το θεσµό σηµείο αναφοράς για το χώρο της Συντήρησης και βήµα επικοινωνίας, ενηµέρωσης και
ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ στελεχών επιχειρήσεων, προµηθευτών και φορέων.
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Στόχος και στο 4th Maintenance Forum είναι η ανάδειξη και αναβάθµιση του ρόλου της Συντήρησης. Τη σκυτάλη φέτος,
παίρνουν κορυφαίες προσωπικότητες στο χώρο της Συντήρησης, από όλη την Ευρώπη, όπως:
ο Prof. Dr. Nikolaus-Ansgar D. Mexis, Γεν. Γραµµατέας European Maintenance Management Academy,
ο Dr. Dimitris Kiritsis, EPFL Switzerland και
ο Νίκος Νασιόπουλος, Τεχνικός ∆ιευθυντής ΕΛΑΪΣ, Unilever -εταιρία µε πρότυπη οργάνωση σε θέµατα συντήρησης –
κ.α.
Το σύνολο των οµιλητών καλούνται να παρουσιάσουν και να αξιολογήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της
Συντήρησης, µε άξονα την «µετατροπή» του τµήµατος συντήρησης κάθε επιχείρησης από απλό κέντρο κόστους, σε µοχλό
ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Αναλυτικά, θα αναφερθούν 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
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Τέλος, οι σύνεδροι του 4th Maintenance Forum θα έχουν την δυνατότητα να γίνουν ιδρυτικά µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου
Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society) του πρώτου Συνδέσµου στην Ελλάδα µε αντικείµενο τη Συντήρηση. Η ίδρυση
του Συνδέσµου θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του Forum.
∆ηλώστε άµεσα συµµετοχή
forum.eu/FECBB1ED.el.aspx

και

εκµεταλλευτείτε

τις

ειδικές

τιµές

έγκυρης

συµµετοχής:

www.maintenance-

Αναλυτικό υλικό σχετικά µε το πρόγραµµα, τις οµιλίες καθώς και το χώρο διεξαγωγής του forum θα βρείτε στο δικτυακό
τόπο του 4th Maintenance Forum www.maintenance-forum.eu.

.A
.

Πληροφορίες στη γραµµατεία του Maintenance Forum τηλ. 2310-233.266.
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29) Το www.jobical.com δηµιουργεί µια από τις µεγαλύτερες βάσεις βιογραφικών στην
Ελλάδα!
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Το www. Jobical.com ξεπέρασε µόνο στην Ελλάδα τα 24.500 βιογραφικά στελεχών από υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων.
Κερδίζοντας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα την εµπιστοσύνη των εργοδοτών, βοηθά τις εταιρίες να εντοπίσουν τους
κατάλληλους επαγγελµατίες και να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες τους σε προσωπικό άµεσα και αποτελεσµατικά!
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
- Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail:
boza@atlantisresearch.gr

30) Το UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS, δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα µε
προπτυχιακά (Bachelor) και µεταπτυχιακά (Master) προγράµµατα.

Co

Το UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS, πιστό στη στρατηγική του να ενδυναµώσει τη θέση του στα Βαλκάνια και την
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκινά προγράµµατα σπουδών και στη Βόρεια Ελλάδα, µε πρώτο το Τµήµα Μουσικής. (Bachelor
of Arts, Master of Arts)
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Συγκεκριµένα, ειδική επιτροπή του Πανεπιστηµίου θα ενηµερώσει υποψήφιους σπουδαστές, που θέλουν να ακολουθήσουν
ανώτατες σπουδές στο ΟΡΓΑΝΟ της ειδικότητάς τους και θα τους υποδείξει ένα πρόγραµµα σπουδών προσαρµοσµένο στο
ακαδηµαϊκό επίπεδο και στις ανάγκες τους.
***Για το Bachelor δεν είναι απαραίτητο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ωδείου, µόνο απολυτήριο Λυκείου).
***Για το Master είναι απαραίτητο Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Ελλάδος ή του εξωτερικού
ανεξαρτήτως αντικειµένου σπουδών (ειδικότητας)
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Επίσης το Πανεπιστήµιο θα προσφέρει Μεταπτυχιακά προγράµµατα και άλλων ειδικοτήτων όπως : ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), Ψυχολογία (Μ.Α in Clinical Psychology), Επικοινωνία (Μ.Α in Media and Communication) καθώς και
Master of Arts of Computer Science.

AT

Τα Πτυχία Bachelor και Master του University Of Indianapolis χορηγούνται απευθείας από το Πανεπιστήµιο της
Ινδιανάπολης και αναγνωρίζονται επίσηµα στην Αµερική. Στην Ελλάδα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος διδασκαλίας από
διακεκριµένους καθηγητές καθώς και κοινή διδακτέα ύλη.
Το UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS, ιδρύθηκε το 1902, είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός και χορηγεί υποτροφίες σε ειδικές
περιπτώσεις.
Την Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου στις 11.00 το πρωί και στις 17.00 το απόγευµα, ο Vice Chancellor For Enrollment &
Student Affairs, κος Βασίλειος Κυρίτσης και οι συνεργάτες του θα βρίσκονται στην διάθεση των υποψηφίων για
κάθε διευκρίνιση στον 1ο όροφο του Villarte (Χαιρωνείας 16, δίπλα στη Νοµαρχία, τηλ. 2310418514).

31) ∆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
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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.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας : Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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