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•
•
•
•

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

•

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

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.
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ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Ξεκίνησε την ∆ευτέρα 3 Μαρτίου 2008 η δράση «∆ες την Ψηφιακά» για την επιδότηση
αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν
µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους 2007
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά τη δράση «∆ες την
Ψηφιακά», επιδοτώντας την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες
πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους
2007.
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Η δράση υλοποιείται µε τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ). Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων µε
τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε 14.700
πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της
επιλογής του, µε µέγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ.
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Στην φετινή υλοποίηση της δράσης «∆ες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από
σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τµήµα ή
σχολή. Από αυτή τη κατηγορία (3%) καλύπτονται όσοι εισήχθησαν τόσο µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, όσο και µε
τις προηγούµενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 (συνολικά περίπου 4.000 φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των
14.700 πρωτευσάντων). Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενηµερωθούν σχετικά από τις Γραµµατείες των σχολών ή τµηµάτων
τους. Για την κάλυψη των αυξηµένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισµό χειρισµού των υπολογιστών, κάθε
δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και µε µέγιστη
επιδότηση τα 1.000 ευρώ.
Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά τη ∆ευτέρα 3 Μαρτίου 2008 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 17 Μαΐου 2008.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site http://www.destinpsifiaka.gr/

2) Σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο υγείας,
σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο 3299/04
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Με ποσοστά έως 60% είναι δυνατόν να επιδοτηθούν επενδυτικές προτάσεις στον χώρο της υγείας αρκεί να ικανοποιούν
τις προϋποθέσεις του αναπτυξιακού νόµου. Πιο συγκεκριµένα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια :
1. για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν.
2072/1992 , µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
2. για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του
Ν. 2072/1992 µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
3. Για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας µε ποσοστό επιχορήγησης έως
60%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδυτικά σχέδια όπως:
•
Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας µε χρήση εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, µηχανηµάτων,
υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
•
Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές εφαρµογές
•
Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή
φαρµάκων και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής
βάσης και συναφών σκευασµάτων.
•
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε στον κλάδο της υγείας.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις της δηµιουργίας κέντρων αποθεραπείας και παροχής στέγης αυτόνοµης
διαβίωσης διαβάστε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης , ενώ για πληροφορίες
σχετικά µε τις διατάξεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής
σχεδίων υψηλής τεχνολογίας που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) ,
και αποτελούν λειτουργικούς οδηγούς κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
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- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

>

3) Αναπτυξιακός νόµος και µεταποίηση - πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια. Υπερδιπλάσιο
ποσοστό επιχορήγησης από τον Τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο για υφιστάµενες µικρές
επιχειρήσεις που επενδύουν στον τοµέα της µεταποίησης στην Αττική και Θεσσαλονίκη.
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Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο, ενισχύονται µε υψηλότερα ποσοστά 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 ευρώ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου
συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 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 ευρώ και
επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον
τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη.
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Πιο συγκεκριµένα ένα επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης ή επέκτασης µιας µεταποιητικής µονάδας για µια υφιστάµενη
µικρή επιχείρηση επιχορηγείται µε ποσοστό 17% στην Αττική και 18% στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο
επενδυτικό σχέδιο, εφόσον έχει προϋπολογισµό πάνω από 1.500.000 Ευρώ επιχορηγείται µε ποσοστό 40%.
Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η µοναδική δυνατότητα για επιχορήγηση της αγοράς αυτοκινήτων, κάτι που
δεν ισχύει για οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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. Πιο συγκεκριµένα έχει καταθέσει έως σήµερα πλήθος πολυετών επενδυτικών
σχεδίων συνολικού προϋπολογισµού άνω των 50.000.000 ευρώ µε απόλυτη επιτυχία.
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.

NT
IS

Η σχετική περίληψη υπαγωγής πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και
των σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr

4) Τροποποιηµένος Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες για
επενδυτές που θα κινηθούν «έγκαιρα».
Με ορίζοντα το φθινόπωρο του 2009, δηλαδή 18 µήνες από σήµερα πρέπει να κινηθούν οι επενδυτές που
σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων τους µε τα σηµερινά
ποσοστά επιχορήγησης.
Σηµειώνεται ότι τα σηµερινά ποσοστά επιχορήγησης στηρίζονται στις προβλέψεις του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων
όπως αυτός συµφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή το 2006 και ισχύει για την περίοδο 2007 – 2010 και 2010 2013. Το 2010 προβλέπεται µείωση των ποσοστών επιχορήγησης.
Με βάση την εµπειρία της προηγούµενης αλλαγής, όπου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων γινόταν δεκτές έως τον
Νοέµβριο του 2006, ώστε να προλάβουν να εγκριθούν εντός του ίδιου έτους µε τα ποσοστά που ίσχυαν στην αρχική
έκδοση του Νόµου, είναι πολύ πιθανόν το ίδιο να συµβεί και το 2009. Μάλιστα αν ληφθεί υπ' όψιν ο µεγάλος
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συνωστισµός αιτήσεων στο τέλος της προθεσµίας και η µεγάλη καθυστέρηση αξιολόγησης αυτών , είναι πολύ πιθανόν,
την επόµενη φορά η προθεσµία να είναι κάποιους µήνες νωρίτερα από την λήξη του 2009.
Ιδιαίτερα πρέπει να προνοήσουν όσοι επενδυτές σχεδιάζουν επενδύσεις που προϋποθέτουν χρονοβόρες
διαδικασίες εγκρίσεων και αδειοδότησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες (όπως έγκριση από τον ΕΟΤ για
ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων, άδεια ίδρυσης για κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης από διεύθυνση
πρόνοιας κλπ).
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.
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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 του αναπτυξιακού νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των
σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

5) Χρηµατοδότηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού έως 60%.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
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iv.

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, µε
σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων
(campings) τουλάχιστον Γ’ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες)
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
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i.
ii.
iii.

Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% έως 60% ανάλογα µε το είδος
του επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά
προβλέπονται για επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική
Ελλάδα, Ήπειρος και Ανατολική Μακεδονία Θράκη.
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.
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Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο, που έχει
ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι υποψήφιοι επενδυτές
πρέπει να κινηθούν γρήγορα και προσεκτικά.
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Υπάρχει σοβαρός προβληµατισµός στο Υπουργείο οικονοµίας και Οικονοµικών από τον διαφαινόµενο µεγάλο αριθµό
επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου για επενδυτικά σχέδια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα. Ο προβληµατισµός βρίσκεται κυρίως στο θέµα της «εξεύρεσης»
των απαραίτητων κονδυλίων για την χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν.
Ως εκ τούτου αναµένεται να υπάρξει «αυστηρότητα» κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών αλλά και των τυπικών
δικαιολογητικών των σχετικών προτάσεων - µελετών (ιδιαίτερα στο θέµα της ίδιας συµµετοχής), η οποία θα εντείνεται
µε το πέρας του χρόνου καθώς τα διαθέσιµα κονδύλια θα µειώνονται. Με λίγα λόγια οι υποψήφιοι επενδυτές που θα
κινηθούν έγκαιρα και µε άρτια προετοιµασµένο φάκελο έχουν υψηλότερες πιθανότητες θετικής αξιολόγησης των
επενδυτικών τους προτάσεων.
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 δείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

7) Αναµένεται η πρόσκληση της ΡΑΕ για κατασκευή ΦΒ σε νησιά – Απαλλαγή υποχρέωσης
Mέχρι στο καλοκαίρι του 2008 αναµένεται η δηµοσίευση πρόσκλησης από τη ΡΑΕ, για την κατάθεση αιτήσεων εξαίρεσης
για εγκαταστάσεις ΦΒ µέχρι 20 kWp στα νησιά (διασυνδεδεµένα και µη).
Από την υποχρέωση λήψης της ανωτέρω άδειας απαλλάσσονται οι σταθµοί ΦΒ έως 20 kWp, η ανάπτυξη των οποίων είχε
δροµολογηθεί πριν από τις 24 Μαΐου 2007, είτε µέσω της υποβολής επενδυτικού σχεδίου σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης
του Γ’ ΚΠΣ και στον Αναπτυξιακό Νόµο, είτε µέσω της κατάθεσης αίτησης σύνδεσης στη ∆ΕΗ.
Η συνολική ισχύς των σταθµών που θα πάρουν απαλλαγή θα διατεθεί κατά προτεραιότητα και η εναποµείνασα ισχύς θα
επιµεριστεί στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά την από 24.5.2007 απόφαση της ΡΑΕ και που θα κατατεθούν στα πλαίσια
της νέας πρόσκλησης.
Έτσι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει να ενηµερώσουν τη ΡΑΕ µε την υποβολή ενός σύντοµου ιστορικού της
υπόθεσής τους, το οποίο θα αναλύει τις ενέργειες που έχουν κάνει µέχρι τη στιγµή της κατάθεσης, µε σαφείς
ηµερολογιακές αναφορές. Επιπλέον, χρήσιµη θεωρείται η προσκόµιση αποδεικτικών, όπως το πρωτόκολλο της αίτησης
χρηµατοδότησης, αντίγραφο της αίτησης σύνδεσης στη ∆ΕΗ, κλπ.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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8) Θα θέλατε να δείτε µία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση από κοντά;
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Η εταιρεία SunTechnics οργανώνει επισκέψεις σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς που έχει κατασκευάσει και είναι σε λειτουργία.
Κατά τις επισκέψεις αυτές, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε µια ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες
τεχνολογίες, να λύσετε όλες τις απορίες σας για τεχνικά και άλλα θέµατα, και να ανταλλάξετε απόψεις και εµπειρίες µε
άλλους υποψήφιους επενδυτές.
Οι ολοήµερες επισκέψεις (10 πµ – 5 µµ) έχουν προγραµµατιστεί για τις 29 Μαρτίου στο Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης, και
για τις 5 Απριλίου στην Ελλοπία Βοιωτίας. Για δηλώσεις συµµετοχής, επικοινωνήστε µε τη SunTechnics στο
2109635399.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων φωτοβολταϊκών σταθµών µε επιχορήγηση του κόστους κατασκευής από τον Αναπτυξιακό
Νόµο, σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- 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, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

9) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα για το πρόγραµµα Πολύτεκνων του ΕΟΜΜΕΧ
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΩ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (∆ράση 2.8.3/2).
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε σηµείωσε 100% επιτυχία, καθώς όλες οι προτάσεις που κατέθεσε εγκρίθηκαν,
συγκεντρώνοντας µάλιστα σηµαντικές διακρίσεις και υψηλές θέσεις στη βαθµολογία.
Το πρόγραµµα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας των γονέων οικογενειών
(άνδρες - γυναίκες) µε τρία τέκνα και άνω, µέσω της χρηµατοδότησης νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της
µεταποίησης του εµπορίου και των υπηρεσιών.
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Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα αφορούσε την οικονοµική ενίσχυση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων για την προµήθεια
εξοπλισµού, ειδικών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση κ.λ.π.
Η επιχορήγηση των προτάσεων που επιλέχθηκαν ανέρχεται στο 55% του συνολικού προϋπολογισµού, µε ανώτατο όριο
προϋπολογισµού τα 140.000 ευρώ και κατώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.
Η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 5.000.000,00, ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 63% και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 37%.

10) "e-Consulting": Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν µόνοι τους την πρότασή τους 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!
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Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν
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.
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.

Σύντοµα

θα

ακολουθήσουν
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Αυτή τη στιγµή προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων:
1. στον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο
2. για Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου
3. στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) και
4. τη στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων
5. την Υποστήριξη, έλεγχο και αξιολόγηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
περισσότερα

προϊόντα

όπως

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:
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, κιν. 6947 001997, εσωτ. 116, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

11) "e-Consulting": Σηµαντικά και ξεκάθαρα οφέλη για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
µία επενδυτική πρόταση. Ποιότητα και Σιγουριά!
Βελτιώστε την ποιότητα, κερδίστε χρόνο, κερδίστε χρήµα!
Χρησιµοποιήστε την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε µικρό κόστος για να
µεγιστοποιήσετε την απόδοση των προσπαθειών σας.
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
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Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
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Όλα αυτά τα οφέλη προσφέρονται µέσω των προϊόντων e-Consulting µε:
• Χαµηλό Κόστος
• Υψηλή Ποιότητα
• Εµπειρία και Τεχνογνωσία Ειδικών
• Ηλεκτρονικά Μέσα και εξ Αποστάσεως
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Μέσα από τις υπηρεσίες e-Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για την συγγραφή µίας πρότασης χρηµατοδότησης επενδύσεων
µπορείτε:
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση της πιθανότητας έγκρισης της πρότασής σας σε συνεργασία µε εξειδικευµένο
σύµβουλο που θα κατευθύνει προς:
1. Εντοπισµό και επισήµανση πιθανών λαθών
2. Βελτίωση επιχειρηµατολογίας
3. Εντοπισµό παραλείψεων
4. Υποδείξεις για βελτίωση επιδότησης και οικονοµικών αποτελεσµάτων.
5. Υποδείξεις για βελτίωση βαθµολογίας
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση επιχειρηµατολογίας και παρουσίασης δαπανών, ώστε να περιοριστεί η
ενδεχόµενη περικοπή του προϋπολογισµού που παρατηρείται συχνά.
• Να κερδίσετε µέσα από επισηµάνσεις για άλλες δαπάνες που µπορούν να είναι επιλέξιµες και που δεν είχαν
προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασµό.
• Να κερδίσετε µέσα από ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού επιχορήγησης µε τη διαµόρφωση έξυπνης
στρατηγικής επενδυτικών κατευθύνσεων (π.χ. επένδυση µικρής επιχείρησης στην Αττική ύψους 1.300.000 €
επιδοτείται µε 17%, ενώ µε αύξηση των δαπανών σε 1.600.000 € υπάγεται σε πολυετές σχέδιο µε επιδότηση
40%).
• Να κερδίσετε µέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας κατά την συγγραφή της πρότασής σας καθώς θα
σας στηρίζει ένα οργανωµένο σύστηµα µετάδοσης τεχνογνωσίας, επίλυσης αποριών, επισήµανσης αδυναµιών και
ευκαιριών.

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:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, κιν. 6947 001997, εσωτ. 116, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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12) Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2004-2009
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Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα που
χρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2004-2009 και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου που λειτουργούν εντός των ελληνικών
γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος (πχ
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνικές οργανώσεις κτλ). Επιπλέον επιλέξιµες υπό όρους και προϋποθέσεις είναι όλες οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν προς όφελος του
δηµοσίου συµφέροντος.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «Ανεξάρτητα έργα» και «Ανεξάρτητα έργα
στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα» θα πρέπει να είναι εντός των ακόλουθων τοµέων προτεραιότητας:
•
Προστασία περιβάλλοντος
•
Προστασία της αειφόρου ανάπτυξης
•
∆ιαφύλαξη Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής κληρονοµιάς
•
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
•
Υγεία και φροντίδα παιδιού
Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι για την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση ανέρχονται σε 38.125.000 € και προέρχονται κατά
80% από πόρους ΧΜ ΟΕΧ και κατά 20% από το Π∆Ε της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Το ποσό των 36.250.000 € θα ενισχύσει
Ανεξάρτητα έργα, ενώ το ποσό των 1.850.000 € θα διατεθεί για Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 12 Μαΐου 2008
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Προϋπολογισµός έργου: για τα Ανεξάρτητα έργα από 312.000 € έως 5.000.000 € για τα Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα
στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα από 375.000 € έως 500.000 €
Χρονική διάρκεια έργου: έως 30 µήνες
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.eeagrants.gr και www.eeagrant.org
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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13) Πανευρωπαϊκό Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία) –
∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του
Tοµέα Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Communications & Mobile Applications Forum
που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη (Σουηδία) στις 28 & 29 Απριλίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών
Κινητής Τηλεφωνίας και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Mobile Services (voice, data, gaming, multimedia, payment, TV)
•
Personal Instant Messaging
•
Virtual Communities & Social Networking
•
IP Interworking
•
Session Initiation Protocol (SIP)
•
High-Speed Packet Access
•
Mobile access to VPN
•
WiMAX
•
WiBro
•
Network Conversion
•
ITS (Intelligent Transportation System and Services)
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συµµετοχή συνιστάται ιδιαίτερα
σε επιχειρήσεις που επιθυµούν τη χρηµατοδότησή τους από τις αγορές PLUS & AIM του Λονδίνου.
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Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκτός από το Communications & Mobile Applications Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/mobilecomms
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
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- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

14) Πανευρωπαϊκό e-Services Forum - Liverpool (UK), 3 & 4/6/2008– ∆ικτύωση δυναµικών
εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες,
µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο e-Services Forum που διοργανώνεται στο Liverpool (UK) στις 3 & 4 Ιουνίου 2008.

Web 2.0 services (social & business networking and sector portals)
Mobile services (voice, data, gaming, multimedia etc)
Web services (destination management, supply chain and logistics, RFID, legal & financial, environmental)
3D imaging services
Social community and inclusion services
Optimisation services
Data centres (managed service and green data centres)
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•
•
•
•
•
•
•
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, και
ειδικότερα στις περιοχές των:

Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς

NT
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Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις
8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
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Εκτός από το e-Services Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.itechpartner.eu/Event/Para/323032/Event.aspx, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

15) Πανευρωπαϊκό Medtech Forum - Coimbra (Πορτογαλία), 17 & 18/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα
Ιατρικής Τεχνολογίας
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Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα της Ιατρικής Τεχνολογίας και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες,
µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Medtech Forum που διοργανώνεται στην Coimbra (Πορτογαλία) στις 17 & 18
Ιουνίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ιατρικών Τεχνολογιών και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Ophthalmology
•
Cardiovascular
•
Respiratory
•
Diagnostics
•
Wound care
•
Hospital hardware
•
Clinical development tools
•
Orthopedics
•
Skin care
•
Neurostimulation
•
Infusion systems
•
Therapeutic devices
•
Audiology
•
Endoscopy
•
Imaging
•
Healthcare Information Technology
•
Drug delivery
•
Software for medical application
•
Regenerative medicine Single use devices
•
Implantable devices
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
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Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις
8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
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Εκτός από το Medtech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.eunlimited.com/events/p200244/overview.asp, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

16) Πανευρωπαϊκό Systems for Energy Forum Grenoble (France), 29/5/2008– ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα
Ενεργειακών Συστηµάτων
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Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Ενεργειακών Συστηµάτων και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες,
µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Systems for Energy Forum που διοργανώνεται στη Grenoble (Γαλλία) στις 29 Μαΐου
2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ενεργειακών Συστηµάτων και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
New Energy Production Systems
•
New Energy Services
•
Smart Energy Management

>

Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
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Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς

Co
ns
ult
in

Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις
8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκτός από το Systems for Energy Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.itechpartner.eu/Event/Para/313831/Event.aspx, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.
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Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

AT
LA

17) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες ιδιωτών και ∆ηµοσίου Σχέδιο «Μαρία Κιουρί»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα σχέδιό της το οποίο θα προσφέρει πλήρη
χρηµατοδότηση σε ερευνητικά προγράµµατα που περιλαµβάνουν τη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών
ερευνητικών οργανισµών.
Το χρηµατοδοτικό αυτό σχέδιο, που ονοµάζεται «Μαρία Κιουρί Βιοµηχανικές – Ακαδηµαϊκές Συνεργασίες» (Maria Curie
Industry – Academia Partnerships and Pathways (IAPP) scheme), δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη χρηµατοδότηση
συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών ερευνητικών
οργανισµών που εµπλέκονται σε κοινά ερευνητικά
προγράµµατα.
Στόχος είναι, η ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ενίσχυση µακροπρόθεσµων συλλογικών
εργασιών µεταξύ των δύο τοµέων και η αντιµετώπιση των φαινοµενικών και πραγµατικών εµποδίων που αποτρέπουν την
κινητικότητα των ερευνητών µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού ερευνητικού χώρου. Κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει
τουλάχιστον µια εταιρεία δραστήρια στον ερευνητικό ιδιωτικό τοµέα και το λιγότερο έναν ερευνητικό οργανισµό δηµοσίου
χαρακτήρα. Οι συνεργάτες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα ποικίλλουν σε µέγεθος, καθώς µπορούν να
συµµετάσχουν σε από τις µικρότερες εταιρείες, που διαθέτουν ερευνητική ικανότητα, µέχρι µεγάλες πολυεθνικές
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επιχειρήσεις. Στους δηµόσιους οργανισµούς συγκαταλέγονται Πανεπιστήµια, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κυβερνητικά
Ερευνητικά Ινστιτούτα.
Η ενίσχυση προσφέρεται για:
•
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας µέσω της διατοµεακής ανταλλαγής του ερευνητικού έργου.
•
Ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δικτύωσης,
και προαιρετικά:
•
Στρατολόγηση ειδικών ερευνητών εκτός συνεργασίας, για τη συµµετοχή στη µετάδοση της γνώσης και / ή την
εκπαίδευση των ερευνητών.
•
Οργάνωση workshops και συνεδρίων, που θα φέρουν σε επαφή το ερευνητικό προσωπικό των συµβαλλόµενων
µεταξύ τους και µε τρίτους ερευνητές.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και διαχείριση του
έργου.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 45 εκατ. ευρώ.
Χρηµατοδότηση: για 4 έτη και καλύπτει το 100% του κόστους του προγράµµατος, χωρίς να απαιτούνται ίδια κεφάλαια.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

18) Ευκαιρίες χρηµατοδότησης από Venture Capital: European Space Agency Investment
Forum 2008, 6ο Συνέδριο Καινοτοµίας HEIDELBERG
European Space Agency Investment Forum 2008
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Το ΕSA Investment Forum 2008, που θα λάβει χώρα στις 14 – 15 Απριλίου στο Noordwijk της Ολλανδίας, απευθύνεται σε
νεοϊδρυόµενες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και γενικά εταιρίες που επιδιώκουν να αναπτύξουν επίγειες δραστηριότητες
προερχόµενες από ∆ιαστηµική Τεχνολογία και τον Τοµέα
∆ορυφορικών Εφαρµογών. Η διαστηµική τεχνολογία
χρησιµοποιείται από όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς για καθηµερινή επίγεια χρήση, από έξυπνα υφάσµατα έως και τον
εξοπλισµό ασφάλειας αυτοκινήτων, από καινοτόµες ιατρικές εφαρµογές έως και υψηλής τεχνολογίας συστήµατα
περιβαλλοντικού ελέγχου. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα τεχνολογιών που προήλθαν από το χώρο του διαστήµατος
και παράγουν κέρδη για επιχειρήσεις σε πολλούς τοµείς.
Ο στόχος του ESA Investment Forum 2008 καθώς και της συνοδευτικής Venture Academy είναι η ενίσχυση του διαλόγου
µεταξύ Ιδιωτικών και ∆ηµόσιων επενδυτικών φορέων µε έτοιµους για επένδυση καινοτόµους επιχειρηµατίες διαστηµικής
τεχνολογίας.

AT
LA

Υποβολές συµµετοχής για τους επενδυτές µπορούν να γίνουν έως και τις 7 Απριλίου 2008. Προεγγραφές για εταιρίες είναι
ανοικτές έως και 21 Μαρτίου 2008, καθώς απαιτείται να συµπληρώσουν το έντυπο του προφίλ της εταιρίας τους (Company
Profile Sheet) – Θα επιλεχθούν οι 20 καλύτερες εταιρίες έως το τέλος του Μαρτίου.
Για εγγραφές, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα http://www.congrex.nl/08C04/.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να συµβουλευτούν τον οδηγό “Guide to Space Financing” που έχει ως στόχο να
παρέχει τα πλαίσια για την ανάλυση των προβληµάτων που ίσως να αντιµετωπίσουν οι εταιρίες οι οποίες επιθυµούν να
ξεκινήσουν στον τοµέα του διαστήµατος, καθώς και να προσφέρει βοηθητικά εργαλεία για την αναζήτηση χρηµατοδότησης.
Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Finance Space της Πρωτοβουλίας Europe Innova.
6ο Συνέδριο Καινοτοµίας HEIDELBERG
H MGF Baden – Wurttemberg, σε συνεργασία µε το European Media Laboratory, έχει ανακοινώσει την πρόσκληση για
υποβολή επιχειρηµατικών ιδεών και αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης τα οποία σχετίζονται µε την ιατρική τεχνολογία
και περίθαλψη που θα προβληθούν στο Heidelberg Innovation Forum στις 15-16 Απριλίου. Πιθανές εξειδικεύσεις είναι η
ψηφιακή απεικόνιση, και άλλες µέθοδοι πληροφορικής για διάγνωση, έξυπνα εµφυτεύµατα και έξυπνα υφάσµατα,
πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων, τηλεϊατρική, συµµόρφωση και ασφάλεια συστηµάτων πληροφορικής µε την
ανθρώπινη διεπαφή. Το συνέδριο έχει ως στόχο να προωθήσει την έρευνα µε προοπτικές µεταφοράς στην αγορά. Σε κάθε
επιλεγµένη πρόταση θα παρέχεται χρόνος 10 λεπτών ώστε να παρουσιαστεί η βασική ιδέα στο κοινό που θα αποτελείται
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από επενδυτές, και αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων στη βιοµηχανία. περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην
ιστοσελίδα: http://www.heidelberger-innovationsforum.de/index.php?id=139&L=3
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. είναι η πλέον έµπειρη ελληνική εταιρεία συµβούλων µε αποδεδειγµένη τεχνογνωσία σε
venture capital finance, έχοντας αναλάβει σηµαντικό αριθµό έργων στον τοµέα της Χρηµατοδότησης της Καινοτοµίας
(Venture Capital, Business Angles, Incubators), για λογαριασµό κοινοτικών και εθνικών φορέων και διατηρώντας επαφή µε
τα µεγαλύτερα Venture Capital funds σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παροτρύνουµε τις καινοτοµικές επιχειρήσεις που αναζητούν
χρηµατοδότηση στα επιχειρηµατικά τους σχέδια να επικοινωνήσουν µαζί µας, ώστε να ενηµερωθούν για το θεσµό του
Venture Capital και για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών τους σχεδίων. Αξιοποιείστε την εµπειρία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για να αυξήσετε τις πιθανότητες προσέλκυσης Venture Capital Funds και να
διαπραγµατευτείτε αποτελεσµατικά τις συνεργασίες σας.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γεώργιος Γάτος, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 129, κιν. 6936 913908, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου ΑΘΗΝΩΝ:
- Χρύσα Στάικου, Τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912 e-mail: staikou@atlantisresearch.gr

19) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Media 2007» για
την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα
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Το πρόγραµµα «Media 2007» θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα. Το πρόγραµµα θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και το
χρηµατικό κονδύλιο για την εκτέλεσή του καθορίστηκε σε 754.950 εκ. ευρώ.
Οι συνολικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
α) η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας και
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, η εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε
διαπολιτισµικού διαλόγου
β) η αύξηση της κυκλοφορίας και της θεαµατικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων µε µεγαλύτερη συνεργασία
των σχετικών φορέων
γ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα στο
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς που θα ενθαρρύνει την απασχόληση, προάγοντας και
επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα.

της κινηµατογραφικής και
αυτές και η προαγωγή του
έργων εντός και εκτός της

πλαίσιο µιας ανοικτής και
τις σχέσεις ανάµεσα στους
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραµµα παρέχει υποστήριξη:
α) στο προ-παραγωγικό στάδιο: στην απόκτηση και την τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα και στην
ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
β) στο µετα-παραγωγικό στάδιο: στη διανοµή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
γ) σε πιλοτικά σχέδια που διασφαλίζουν την προσαρµογή του προγράµµατος στις εξελίξεις της αγοράς
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:
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• Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
Προώθηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών προγραµµάτων που παράγουν ανεξάρτητες εταιρείες,
τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ διανοµέων αφενός, και
ανεξάρτητων παραγωγών, αφετέρου.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2008 και 13 Ιουνίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 7,5 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 500.000 ευρώ ανά έργο µυθοπλασίας ή κινουµένων σχεδίων και έως 300.000 ευρώ ανά ταινία
τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) ανά έργο
• i2i Audiovisual
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ανεξάρτητων ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής σε χρηµατοδοτικούς πόρους από τράπεζες και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µέσω συγχρηµατοδότησης µέρους των δαπανών τους.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 7 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 2,7 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: από 5.000 έως 50.000 ευρώ και έως 50% ή 60% του επιλέξιµου κόστους
• Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών «Επιλεκτικό» σύστηµα στήριξης
Υποστήριξη οµάδων από τουλάχιστον πέντε/επτά Ευρωπαϊκές εταιρείες για διανοµή ταινιών από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στη
δική τους περιοχή διανοµής.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 Απριλίου 2008 και 1 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 12,25 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% του επιλέξιµου κόστους
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• Κατάρτιση
Βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των εκπαιδευτικών δράσεων στον οπτικοακουστικό τοµέα µέσω της υποστήριξης στη
δικτύωση και κινητικότητα των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 14 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 1,6 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% ή 75% του επιλέξιµου κόστους
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/media
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

20) Νέα έργα υποστήριξης ∆ηµοσίου Τοµέα από ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει πρόσφατα ανατεθεί, κατόπιν ανοικτών διαγωνισµών, η υλοποίηση των παρακάτω
έργων υποστήριξης ∆ηµοσίου Τοµέα:

2.
3.
4.

5.
6.

Έρευνα για την Μεταβίβαση και τη ∆ιαδοχή των ΜΜΕ στην Ελλάδα, για τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών - Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ),
Συγγραφή Οδηγού τεκµηρίωσης των επαγγελµάτων στην Κυπριακή αγορά εργασίας, για το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου,
Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για το Έργο «Ηλεκτρονική
Οργάνωση και ∆ιάχυση των Αποτελεσµάτων Αγροτικής Έρευνας»,
Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης στον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) για το Έργο
«Λειτουργία και Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών των Σχολών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Ο.Τ.Ε.Κ.»,
Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης στις Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις του Οργανισµού
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.),
Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΙΝΝΟ-ΝΕΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ».
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Αθηνών :
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Αριστοτέλης Ρούντης, Τηλ. 210 6563814, κιν. 6947 001994, e-mail: rountis@atlantisresearch.gr

21) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω
email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
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. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
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22) Συγγραφή των προτάσεων µε χαµηλό κόστος στο e-consulting!
Με τη νέα υπηρεσία e-consulting (www.atlantisconsulting.gr) της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορεί κάποιος να
συγγράψει την πρότασή του για χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µε χαµηλότερο κόστος, έχοντας την υποστήριξη και την
εµπειρία των συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας e-Consulting, www.atlantisconsulting.gr

>

Πακέτα e-consulting:

Επιχειρηµατικά Σχέδια

Αναπτυξιακός Νόµος

Φωτοβολταϊκά

FP7 (προετοιµασία ή και συγγραφή πρότασης)

Στήριξη - ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης (Help Alert)

23) Σχέδιο χορηγιών για εξοικονόµηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Κατηγορία ΝΒ : Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Οποιαδήποτε Νοµική µορφή στην Κύπρο
1. Μικρά αιολικά συστήµατα
1.1 Μικρά συστήµατα, για ηλεκτροπαραγωγή, δυναµικότητας µέχρι 30
ΚW.
1.2 Ανεµόµυλοι για άντληση νερού
2. Ηλιακά συστήµατα
2.1 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση κεντρικών ενεργητικών
συστηµάτων θέρµανσης νερού χρήσης.
2.2 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης και
ψύξης χώρου.
2.3 Ηλιακά συστήµατα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Ειδικές
πρόνοιες για εταιρείες ανάπτυξης γης)
2.4 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης νερού
πισίνων.
3. Φωτοβολταϊκά συστήµατα
3.1 Φωτοβολταϊκά συστήµατα, δυναµικότητας µέχρι 20ΚW, ενωµένα µε
το δίκτυο.
3.2 Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε το δίκτυο) φωτοβολταϊκά συστήµατα,
συνολικής δυναµικότητας µέχρι 20ΚW, συνδυασµένα ή όχι µε άλλα
συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής.
3.3 Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα άντλησης νερού µέχρι 20ΚW.
4. Αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ
5. Υδροηλεκτρικά συστήµατα
5.1 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταµούς και γενικά σε υδατορεύµατα.
5.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα.
6. Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (Όλες οι τεχνολογίες)
7. Γεωθερµικές Εφαρµογές
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∆ικαιούχοι :
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Επιλέξιµες δραστηριότητες:

Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
περίοδο 2008 – 2013:
Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
προκήρυξη του 2008

Ειδικές Πρόνοιες:

Περίπου €133.000.000 (για ολόκληρο το Σχέδιο)
Περίπου € 22.000.000(για ολόκληρο το Σχέδιο)
1.

Όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες του υφιστάµενου Σχεδίου
Χορηγιών µπορούν να παραχωρηθούν µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα
αφορούν αρχικές ενεργειακές επενδύσεις. Αρχική Ενεργειακή Επένδυση
είναι αυτή που αφορά: Α) ∆ηµιουργία νέου ενεργειακού συστήµατος Β)
Επέκταση
υφιστάµενου
ενεργειακού
συστήµατος
Γ)
Εκκίνηση
δραστηριότητας στην οποία ενυπάρχει θεµελιώδης αλλαγή στο προϊόν ή
στη µέθοδο παραγωγής υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος ∆)
Εκκίνηση δραστηριότητας στην οποία ενυπάρχει θεµελιώδης αλλαγή στο
προϊόν ή στη µέθοδο παραγωγής υφιστάµενης επιχειρηµατικής µονάδας
µε σηµαντικά όµως ενεργειακά αποτελέσµατα Ε) ∆εν περιλαµβάνει τις
επενδύσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθµισης
2. Κάθε ενισχυόµενη επένδυση πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 5
έτη.
1.1 €41.007 + 6,33 cent/ Kwh
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1.2 € 17.087
2.1 € 17.087
2.2 € 85.431
2.3 € 171 – 383
2.4 € 17.087
3.1 € 47.840 + 14,17 cent/ Kwh
3.2 € 47.840
3.3 € 47.840
4. € 170.861
5. € 102.517 + 6,33 cent/ Kwh
6. € 6,33 cent/ Kwh
7. € 170.861 + 2,57 cent/ Kwh

Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών:
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
επένδυσης:

gS
.A

1.1 40 %
1.2 40 %
2.1 30 %
2.2 40 %
2.3 ∆Ι
2.4 30 %
3.1 40 %
3.2 40 %
3.3 40 %
4. 40 %
5. 40 %
6. ∆Ι
7. 30 %
1. Αγορά καινούργιου εξοπλισµού
2. ∆απάνες εγκατάστασης του εξοπλισµού

Co
ns
ult
in

Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης:

-

>

Κατώτατο όριο συνολικού
προϋπολογισµού της πρότασης:

Μέχρι 18 µήνες από την ηµεροµηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Κύπρου:
Μιχάλης Ταπακούδης, Τηλ. +357 22 660482, Fax +357 22 660516, Email: m.tapakoudis@atlantis-consulting.eu

∆ικαιούχοι :

NT
IS

24) Σχέδιο χορηγιών για εξοικονόµηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Κατηγορία NA: Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ). Υποκατηγορία
ΝΑ1: Εξοικονόµηση Ενέργειας σε υφιστάµενες επιχειρήσεις
Οποιαδήποτε Νοµική µορφή στην Κύπρο

Επιλέξιµες δραστηριότητες:

AT
LA

Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
περίοδο 2008 – 2013:

1.

Αγορά/ Εγκατάσταση νέου εξοπλισµού για ανάκτηση απορριπτόµενης
ενέργειας είτε άµεσα είτε έµµεσα από ανάκτηση / ανακύκλωση
απορριπτόµενων υλικών, προϊόντος ή εργαζοµένου µέσου.
Περίπου €133.000.000 (για ολόκληρο το Σχέδιο)

Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
προκήρυξη του 2008

Περίπου € 22.000.000(για ολόκληρο το Σχέδιο)

Ειδικές Πρόνοιες:

1.

Όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες του υφιστάµενου Σχεδίου
Χορηγιών µπορούν να παραχωρηθούν µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα
αφορούν αρχικές ενεργειακές επενδύσεις. Αρχική Ενεργειακή Επένδυση
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Ανώτατο όριο Χορηγίας:
Κατώτατο όριο συνολικού
προϋπολογισµού της πρότασης:
Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης:
Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών:
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
επένδυσης:

µε σηµαντικά όµως ενεργειακά αποτελέσµατα Ε) ∆εν περιλαµβάνει τις
επενδύσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθµισης
2. Κάθε ενισχυόµενη επένδυση πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 5 έτη.
€ 170.861
30 % του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης
1. Αγορά καινούργιου εξοπλισµού
2. ∆απάνες εγκατάστασης του εξοπλισµού
Μέχρι 18 µήνες από την ηµεροµηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης

gS
.A

>

Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Κύπρου:
Μιχάλης Ταπακούδης, Τηλ. +357 22 660482, Fax +357 22 660516, Email: m.tapakoudis@atlantis-consulting.eu

25) Σχέδιο Παροχής Χορηγιών De Minimis για την προστασία του περιβάλλοντος από τη
βιοµηχανική ρύπανση (2007 – 2009)

Επιλέξιµες δαπάνες/ δραστηριότητες:

€ 3.400.000

NT
IS

Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
παρούσα προκήρυξη
Ανώτατο όριο χορηγίας:
Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης:
Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων:
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
επένδυσης:

Co
ns
ult
in

∆ικαιούχοι :

1. Ορυχεία και Λατοµεία (Γ)
2. Μεταποιητικές βιοµηχανίες (∆)
3. Συντήρηση ή/ και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών (Ζ
50.2 και µέρος της Ζ50.4)
4. ∆ραστηριότητες συσκευασίας (Κ74.82)
5. Την επεξεργασία ή/ και ανακύκλωση στερεών, υγρών ή αερίων
αποβλήτων (µέρος της Ξ90 και ∆37)
6. Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων (Ξ93.01)
1. Το κόστος αγοράς γηπέδων που είναι απόλυτα αναγκαία για την επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων µε ανώτατη τιµή €17 ανά τετραγωνικό
µέτρο.
2. Το κόστος σε υποστατικά, µε ανώτατη τιµή €256 ανά καλυµµένο
τετραγωνικό µέτρο.
3. Το κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (αυτοτελή µηχανήµατα ή
εξοπλισµός αξίας κάτω των €342 δεν καλύπτονται).
4. ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας υπό µορφή
απόκτησης αδειών εκµετάλλευσης ή τεχνικών γνώσεων

€ 200.000
30 – 40 % του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης
28/02/2009
Μέχρι το τέλος του 2009

AT
LA

Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Κύπρου:
Μιχάλης Ταπακούδης, Τηλ. +357 22 660482, Fax +357 22 660516, Email: m.tapakoudis@atlantis-consulting.eu

26) Tο www.Jobical.com σας παρέχει πλέον την καταχώρηση θέσεων εντελώς δωρεάν!
Το Jobical.com προσέλκυσε συνολικά πάνω από 53.500 εγγραφές στελεχών!
Η µαζική καταχώρηση βιογραφικών τους τελευταίους µήνες και η σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας στο Jobical, µας
οδήγησε στην απόφαση να στηρίξουµε την ανάπτυξή µας αποκλειστικά σε έσοδα διαφήµισης.
Έτσι, παρέχουµε στους εργοδότες δωρεάν την καταχώρηση αγγελιών, για όσο διάστηµα επιθυµούν!
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, boza@atlantisresearch.gr
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27) Ενηµέρωση Επενδυτών
Η Epsilon Net A.E., σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο ΕΝ.Α. Τράπεζα Κύπρου, σας προσκαλεί σε συνάντηση Ενηµέρωσης
Επενδυτών, η οποία θα πραγµατοποιηθεί :
•
Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008, ώρα 18:00, στην Αίγλη Ζαπείου στην Αθήνα.
•
την Πέµπτη 27 Μαρτίου 2008, ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη.

AT
LA

NT
IS
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gS
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>

Επιβεβαιώστε την παρουσία σας στο τηλέφωνο 2310 981700 (κα. Μπλαβάκη Μαρία, Τµήµα Marketing) ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@epsilonnet.gr
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