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1 new) Προδηµοσίευση του προγράµµατος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 µε σκοπό την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ενισχύει υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις για δράσεις ενσωµάτωσης
της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και περιλαµβάνει δράσεις διαχείρισης,
ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωµάτωσης
προτύπων κλπ.
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» θα µπορούσε να απευθύνεται π.χ. σε µία υφιστάµενη µεταποιητική
επιχείρηση που επιθυµεί να µειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δηµιουργεί η λειτουργία της, όπως π.χ. η
ηχορύπανση, η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα.
Για παράδειγµα στο πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» µπορεί να ενταχθεί µία τυπογραφική επιχείρηση, η οποία
επιθυµεί τη µείωση της ηχορύπανσης, της εκποµπής σκόνης & σωµατιδίων, την αντικατάσταση χηµικών µέσων και
ουσιών από άλλα φιλικά προς το περιβάλλον, ή την εισαγωγή οικο-καινοτόµων διαδικασιών στη διαδικασία εκτύπωσης.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι µία χηµική βιοµηχανία η οποία επιθυµεί τη µείωση των παραγόµενων υποπροϊόντων, την
εξοικονόµηση ενέργειας, ύδατος κτλ. Κάποιες ενέργειες που θα µπορούσε η συγκεκριµένη επιχείρηση να υλοποιήσει
µέσω του προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση» είναι η βελτιστοποίηση απόδοσης µηχανηµάτων, µείωση θορύβου,
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός του εργοταξίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30εκ.€.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από
30.000€ έως 200.000€.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές κατά κύριο λόγο µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ατοµικής επιχείρησης, Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και
Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρείας. Πέρα από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, επιλέξιµα είναι και τα συσκευαστήρια
όπως και τα βιοµηχανικά πλυντήρια που ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται από 35% έως 45% ανάλογα µε τη γεωγραφική
περιοχή υλοποίησης του έργου. Η ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25% ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να
καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό.
Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί µε
την επίσηµη δηµοσίευση του προγράµµατος εντός των εποµένων ηµερών.
Οι επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος και µπορεί να είναι:
∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων,
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών),
Προµήθεια λογισµικού,
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια,
Αµοιβές συµβούλων
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν,
είναι σε θέση να αναλάβει όχι µόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασµό και
τη µελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης µε εξειδικευµένους συνεργάτες. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννακάς, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

2 new) Προδηµοσίευση του προγράµµατος ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010 για τη
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε δράσεις που σχετίζονται µε την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η
ανακύκλωση, η απορρύπανση κ.λ.π.
Το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010 έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων ή τη δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η
διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Ανάκτηση υλικών
είναι η επαναχρησιµοποίησή τους είτε ως έχουν, είτε µετά από επεξεργασία υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας,
επιστροφών ή και χρησιµοποιηµένων προϊόντων. Η απορρύπανση στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται στην
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αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος έχει µολυνθεί από την παραγωγική δραστηριότητα ή την απόθεση
υλικών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30εκ.€.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού 300.000€
- 2.500.000€.
Τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχονται σε 30-45% ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
και το µέγεθος της επιχείρησης. Η ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25% ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να
καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες ή νέες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα:
επεξεργασίας λυµάτων,
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης υλικών και
εξυγίανσης και διαχείρισης αποβλήτων
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρείας. Οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν τη µορφή
ατοµικής επιχείρησης.
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις που αφορούν τη συλλογή, µεταφορά, µεταµόρφωση, προσωρινή
αποθήκευση και επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. Ειδικά ρεύµατα υλικών είναι τα
προϊόντα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους, π.χ. ορυκτέλαια,
αυτοκίνητα, ελαστικά, γυαλί, χαρτί, ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, µεταλλικές κατασκευές κτλ.
Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί µε
την επίσηµη δηµοσίευση του προγράµµατος εντός των εποµένων ηµερών.
Οι επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος και µπορεί να είναι:
∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων,
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών),
Προµήθεια λογισµικού,
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια,
Αµοιβές συµβούλων
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε εξαιρετική επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν,
είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, κιν 6949 120288, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννακάς, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

3 new) Νέα ευκαιρία σε Μεταποιητικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Όπως ανακοινώθηκε από την ίδια την Υπουργό του ΥΠΟΙΑΝ αναµένεται από το προσεχές διάστηµα και µέχρι τις αρχές
του Μαΐου η προδηµοσίευση των οδηγών για τα εξής 4 νέα προγράµµατα:
1. Μεταποίηση σε νέες συνθήκες,
2. Πράσινη επιχείρηση 2010,
3. Πράσινες υποδοµές,
4. Ένδυση και υπόδηση νέες προοπτικές.
Στόχος των προγραµµάτων σύµφωνα µε το ΥΠΟΙΑΝ είναι ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας, η ανάπτυξη
καινοτοµίας, η στήριξη της επιχειρηµατικότητας και η ενθάρρυνση εφαρµογής µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον.
Αναλυτικότερα, οι δράσεις αναµένεται να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.

Μεταποίηση σε νέες συνθήκες

Η δράση αυτή έχει συνολικό δηµόσιο προϋπολογισµό 200 εκατ. Ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάµενων πολύ
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µικρών και µικρών επιχειρήσεων της µεταποίησης που απασχολούν µέχρι 49 εργαζόµενους , έχουν τζίρο µικρότερο
από 10 εκατ. Ευρώ και είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί, οι οποίες τηρούν βιβλία Β’
και Γ’ κατηγορίας.
Θα χρηµατοδοτηθεί ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισµός της
παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων µε
µεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτοµίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και η
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης .
Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου µπορεί να κυµαίνεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της
δηµόσιας επιχορήγησης κλιµακώνεται από 35% µέχρι 45% σε τρεις κλίµακες ανά γεωγραφική ζώνη (Α’, Β’ & Γ’)
35%, 40% και 45% .
Πρόκειται να ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις.
Η προκήρυξη αναµένεται να δηµοσιευτεί αρχές Μαΐου οπότε εκτιµάται να ξεκινήσει και η υποβολή των προτάσεων.
2.

Πράσινη επιχείρηση 2010

Ο συνολικός δηµόσιος προϋπολογισµός είναι 30 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάµενες µεταποιητικές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών, ήτοι επιχειρήσεις που κατά τη χρήση του 2009 απασχολούσαν 0 έως 250
άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του
συνόλου του ισολογισµού τα 43 εκατ. Ευρώ.
Η Χρηµατοδότηση αφορά στη µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µεταποιητικών
επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάθεση της αγοράς πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του
περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, στη συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε
διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και στη µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική
δραστηριότητα.
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 30.000 µέχρι 200.000 ευρώ
Το ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται σε 35%, 40% και 45% ανά γεωγραφική ζώνη.
Η προδηµοσίευση αναµένεται άµεσα.
3.

Πράσινες υποδοµές

Η δράση αυτή έχει συνολικό προϋπολογισµό ύψους 30 εκατ. ευρώ και αφορά τόσο σε µικρές και πολύ µικρές, όσο
και σε µεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 µέχρι 250 εργαζόµενους, έχουν τζίρο µικρότερο από 50
εκατοµµύρια Ευρώ, ενώ δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και της διαχείρισης
αποβλήτων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας).
Θα χρηµατοδοτηθεί η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών αποβλήτων και η
βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων.
Το ποσοστό της επιχορήγησης κυµαίνεται για τις µεν µεσαίες επιχειρήσεις σε 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική
ζώνη, για τις δε µικρές και πολύ µικρές αυξάνεται και κυµαίνεται από 35%, 40% και 45%, πάλι ανά γεωγραφική ζώνη.
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 300.000 µέχρι 2,5 εκατ. Ευρώ.
Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 100 περίπου επιχειρήσεις και η προδηµοσίευση αναµένεται άµεσα.
4.

Ένδυση και υπόδηση - νέες προοπτικές

Η δράση αυτή έχει συνολικό δηµόσιο προϋπολογισµό 15 εκατ. Ευρώ. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της προβολής των
προϊόντων των Ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας,
της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος.
Είναι επιλέξιµες, τόσο µικρές και πολύ µικρές, όσο και µεσαίες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατοµικές
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας), που απασχολούν από 0 µέχρι 250 εργαζόµενους και έχουν τζίρο
µικρότερο από 50 εκατ. Ευρώ.
Χρηµατοδοτείται ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισµός της
παραγωγικής διαδικασίας, η ανάπτυξη της καινοτοµίας και η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής.
Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται, για τις µεν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις από 30.000 µέχρι
150.000 ευρώ, για τις δε µεσαίες από 80.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης θα είναι για τις
µεν µεσαίες επιχειρήσεις από 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε µικρές και πολύ µικρές, αυξάνεται
και κυµαίνεται από 35%, 40% έως και 45% και πάλι ανά γεωγραφική ζώνη.
Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 350 περίπου επιχειρήσεις και προδηµοσίευση αναµένεται άµεσα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 138 κιν 6956764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννακάς, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

4

4 new) Ανακοίνωση αποτελεσµάτων Ενίσχυσης Επιστηµόνων - Ελεύθερων
Επαγγελµατιών
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης ενίσχυσης επιστηµόνων - ελεύθερων επαγγελµατιών και
καταρτίστηκε ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ µε φθίνουσα σειρά κατάταξης. Τα αποτελέσµατα των
επιτυχόντων αναρτώνται ανά ΠΕΠ στους διαδικτυακούς τόπους http://www.ependyseis.gr/ και http://www.espa.gr.
Όπως προβλέπεται από άρθρο της προκήρυξης, για λόγους διαφάνειας, δηµοσιοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων µε
αναφορά στην επωνυµία του δικαιούχου, στον κωδικό έργου και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται
στην πράξη.
Τις επόµενες ηµέρες κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης θα µπορεί να ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία για την έγκριση ή την
απόρριψή του στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis/mis, κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας επί του αποτελέσµατος, υπάρχει, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, η
δυνατότητα υποβολής ένστασης ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της
έγγραφης ειδοποίησης.

5 new) Τρία Νέα Προγράµµατα ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕ∆. (Αρ. ΦΕΚ 364/31-32010)
Ανακοινώθηκαν από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) τα τρία πρώτα προγράµµατα
προώθησης της απασχόλησης και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας για το 2010 τα οποία είναι :
1. Ειδικό διετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 25.000 ανέργων.
2. Ειδικό τετραετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για
την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
3. Πρόγραµµα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών γυναικών ηλικίας 22 – 64 ετών.
Σκοπός των 2 πρώτων προγραµµάτων είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την επιχορήγηση µέρους του
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, µε βάση
υπολογισµού τις αποδοχές που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού.
Αφορά νέους έως 30 ετών και ειδικές οµάδες ανέργων που είναι άνεργοι, βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης
και στους οποίους υπολείπονται µέχρι 1.500 ηµέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη
θεµελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γυναίκες µακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και
άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες, καθώς και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, µε προτεραιότητα
στις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα κατά την ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη
στο πρόγραµµα.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζοµένων), µε βάση τις πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων / επιχορηγουµένων που
αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή
συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και ασφαλισµένους σε άλλα Επικουρικά Ταµεία.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλονται.
Τα ποσά αποδίδονται, µέσω του λογαριασµού του ΙΚΑ-ΟΑΕ∆, σε ποσοστό που ξεκινά από 25% έως 100% ανάλογα µε το
πρόγραµµα, την κατηγορία των ανέργων και το έτος της επιδότησης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες ή σαράντα (48), ανάλογα µε το πρόγραµµα. Μετά τη
λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) µήνες ακόµα.
Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de
minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, µε τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια της σχετικής εγκυκλίου του ΟΑΕ∆, πλην αυτών που σαφώς αναφέρονται σε αυτήν ως εξαιρέσεις.
Οι άνεργοι που ωφελούνται είναι τα άτοµα που έχουν την ιδιότητα του άνεργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης
στη χώρα µας, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και έχουν
συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
Πρόγραµµα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών γυναικών ηλικίας 22 – 64 ετών
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, µέσω της οικονοµικής
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ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, µε προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες.
∆ικαιούχοι είναι οι άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση και έχουν την ιδιότητα του ανέργου,
έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του
ΟΑΕ∆, είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ, ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα
διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας, διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), έχουν κάνει
έναρξη δραστηριότητας µετά τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ηλικιακά
είναι από 22 ετών (συµπληρωµένα) έως 64 ετών (µη συµπληρωµένα).
Μέλος Ο.Ε., Ε.Ε και ΕΠΑ µπορεί να υπαχθεί στο Πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό
τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.
Ακόµη υπάρχει ένας ικανός αριθµός εξαιρέσεων που αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις των
προγραµµάτων.
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 24.000 €, το οποίο χορηγείται σε 4 ισόποσες δόσεις των 6.000 € και η
διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 µήνες.
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στα 3 προγράµµατα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr) από 09/04/2010. Η
ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα, θα καθοριστεί
µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.

6 new) Η επόµενη συνάντηση Open Coffee Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της FOSSCOMM
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου η 13η συνάντηση του OpenCoffee στη Θεσσαλονίκη.
Περισσότερα από 80 άτοµα παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις τριών νέων καινοτόµων επιχειρηµατικών προσπαθειών και
ενός πολλά υποσχόµενου blog. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήµατα προς τους οµιλητές, ενώ πριν και µετά τις
οµιλίες υπήρξε αρκετός χρόνος για δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών.
Η επόµενη συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο (Α.Π.Θ. – Σχολή Θετικών Επιστηµών) την
Κυριακή 25 Απριλίου ως δορυφορική εκδήλωση στα πλαίσια του συνεδρίου ελεύθερου και ανοικτού λογισµικού
FOSSCOMM. Η θεµατική των τριών οµιλιών θα είναι σχετική µε την επιχειρηµατικότητα, βασισµένη σε ανοικτό λογισµικό
και όπως πάντα θα υπάρχει αρκετός χρόνος για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων.
Σχετικά µε το OpenCoffee
Ο θεσµός του Open Coffee δεν είναι καινούριος στην Ελλάδα. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια µε παρουσία σε 6 ως
τώρα πόλεις και πολλές χιλιάδες επισκεπτών σε περισσότερες από 50 συναντήσεις, 150+ παρουσιάσεις σε θέµατα
τεχνολογίας και αρχόµενης επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για ανοικτές συναντήσεις µε αναφορά σε θέµατα του
επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών υπό την οπτική του startupping. Φιλοδοξούν να αποτελέσουν αρωγό, όπως και
πυροδότη, του συνόλου των δράσεων µε αντικείµενο:
τη δικτύωση προσώπων µε κοινά ενδιαφέροντα για τη διαµόρφωση συνεργειών,
την καλλιέργεια της κουλτούρας της καινοτοµίας και του επιχειρείν,
τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, µε έµφαση στο διαδίκτυο.
Σχετικά µε τη FOSSCOMM
Η FOSSCOMM (Free and Open Source Sotware COMMunities) διοργανώνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη στις 24-25
Απριλίου 2010. Είναι µία εκδήλωση παγκόσµιας εµβέλειας που έχει πλέον καθιερωθεί και στην Ελλάδα, αποτελώντας
ένα από τα µεγαλύτερα πανελλήνια συνέδρια στο είδος του. ∆ιαρκεί 2 ηµέρες (Σάββατο και Κυριακή) και το αντικείµενό
της είναι γενικότερα το ελεύθερο και ανοιχτό λογισµικό. ∆ιοργανώνεται αφιλοκερδώς και η είσοδος καθ' όλη τη διάρκειά
της είναι δωρεάν για όλους.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί σχετικά µε το ανοιχτό λογισµικό, καθώς επίσης να ανταλλάξει ιδέες και
απόψεις µε οµάδες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ακόµη, το συνέδριο είναι µια ευκαιρία για τον
επισκέπτη να γνωρίσει λογισµικό ανοιχτού κώδικα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, τόσο για την καθηµερινή
προσωπική του χρήση στον υπολογιστή, όσο και για τον επαγγελµατικό του τοµέα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

7 new) Φοροαπαλλαγές ∆απανών Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
Τεκµηριώστε τις ∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της επιχείρησής σας και εκµεταλλευτείτε τις
προβλεπόµενες φοροαπαλλαγές.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3296/14.12.2004 που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, Αρθρο 9, Παράγραφος 8, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δαπάνες
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, πέραν της έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν
περαιτέρω και ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη διαχειριστική χρήση και
από τα καθαρά κέρδη τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών αυτών είναι µεταξύ άλλων και η πιστοποίηση τους.
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Για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας απαιτείται η κατάθεση
ολοκληρωµένου φακέλου τεκµηρίωσης της ερευνητικής δραστηριότητας που µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει:
τα δικαιολογητικά / παραστατικά των επιστηµονικών τεχνολογικών δαπανών,
περίληψη των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων ή µελετών της επιχείρησης,
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της επιχείρησης που να ορίζουν:
τον σκοπό του εκτελούµενου ερευνητικού έργου,
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης,
τα άτοµα που θα απασχολούνται καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στο συγκεκριµένο ερευνητικό έργο ,
τον εξοπλισµό, λογισµικό κλπ. που θα αγορασθούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,
τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
Ο ολοκληρωµένος φάκελος τεκµηρίωσης θα πρέπει να κατατεθεί στην ΓΓΕΤ έως τις 15 Ιουνίου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί να βοηθήσει στην
αναγνώριση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας, το διαχωρισµό τους σε φάσεις
εργασίας και την τεκµηρίωση των προκυπτουσών δαπανών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8 new) Επιδότηση Νέων Επιχειρήσεων Υψηλής Έντασης Γνώσης (Spin-off, Spin-out):
Ευκαιρία για την εµπορευµατοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών από υφιστάµενες και µη
εταιρείες.
Ξεκίνησε ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος για την υποβολή προτάσεων στη δράση «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, Spin-out)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι παρουσιάσεις των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου και
δεύτερου κύκλου της δράσης στις αρµόδιες επιτροπές αξιολόγησης. Στελέχη του φορέα διαχείρισης της δράσης εκτιµούν
πως µόνο οι πολύ καινοτόµες και καλά τεκµηριωµένες προτάσεις των πρώτων δύο κύκλων θα επιδοτηθούν,
αφήνοντας διαθέσιµα χρήµατα τόσο για τις προτάσεις του τρίτου κύκλου, που έκλεισε την προηγούµενη εβδοµάδα, όσο
και για τον τρέχοντα κύκλο. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τον τέταρτο κύκλο είναι στις 30
Ιουνίου.
Η δράση «Spin Off Spin Out» έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και
διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η δράση αφορά υφιστάµενες καινοτόµες επιχειρήσεις –
τεχνοβλαστούς µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ 6 έτη πριν την έναρξη χορήγησης της ενίσχυσης, ή υπό
σύσταση εταιρείες οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση αποτελεσµάτων έρευνας η οποία
προέρχεται είτε από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (Spin-off), ή από εταιρείες (Spin-out).
Το πρόγραµµα αφορά σε καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η διάρκεια κάθε ενισχυόµενου έργου είναι µέχρι 36 µήνες. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το
1.000.000 Ευρώ. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού θα είναι 70%. Για τη συµµετοχή τους στη
δράση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., και να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες
επενδυτές ή Ν.Π.Ι.∆. (π.χ. venture capitals). Στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, οι λειτουργικές δαπάνες σε έρευνα και
ανάπτυξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα από τα 3 τελευταία
έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής ύψους 35% στα επιλεγέντα έργα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετέχει στην εν λόγω δράση από τον πρώτο κύκλο αυτής έχοντας υποβάλλει σηµαντικό
αριθµό προτάσεων. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9 new) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα
Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και της καινοτοµίας και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και
ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων,
διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν φορείς (µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, κτλ), οι
οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος
εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10% από τον κύκλο εργασιών
της σε δραστηριότητες έρευνας.
Σκοπός του προγράµµατος είναι να ενισχυθούν οι ανωτέρω φορείς µέσω:
Της τεχνογνωσίας που θα αποκοµίσουν από τη συνεργασία τους µε επιστηµονικούς οργανισµούς (πανεπιστήµια,
ερευνητικά ιδρύµατα, κτλ.).
Της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο.
Της απόκτησης τεχνολογικών εφοδίων για την παραγωγή και σύντοµη προώθηση στην αγορά καινοτόµων
προϊόντων, µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά την συµµετοχή Ελληνικών φορέων σε ένα έργο Eurostars, βασική προϋπόθεση πού πρέπει να πληρείται
είναι η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής, για κάθε φορέα, να µην υπερβαίνει το 40% του µέσου κύκλου εργασιών των
τριών τελευταίων ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός τουλάχιστον δηµοσιευµένου
ισολογισµού. Μπορούν να συµµετάσχουν έως δύο Ελληνικές εταιρίες ανά έργο, µε την επιπλέον υποχρέωση συµµετοχής
ως υπεργολάβος ενός ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου, κτλ, (µέγιστο κόστος υπεργολαβίας 40% του προϋπολογισµού
του ανάδοχου φορέα).
Ο προϋπολογισµός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους πρέπει να κυµαίνεται από 160.000 € έως 400.000 €, µε
αντίστοιχη αιτούµενη δηµόσια επιχορήγηση 80.000 € έως 200.000 € (50% του κόστους των επιλέξιµων δαπανών).
Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή
εµπειρογνωµόνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέµατα όπως:
Ποιότητα κοινοπραξίας και διαχείριση έργου: τεχνολογική, οικονοµική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων,
προστιθέµενη αξία από την συνεργασία, επάρκεια µεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων (IPR).
Τεχνολογία και καινοτοµία: ωριµότητα προτεινόµενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθµός
καινοτοµίας (ιδιαίτερα σηµαντικό να είναι υψηλός), τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηµατικής.
Εµπορική εκµετάλλευση: µέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηµατική προοπτική για τις ΜΜΕ που
συµµετέχουν, προσδοκώµενα µεσοπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, µικρός χρονικός ορίζοντας διάθεσης των
αποτελεσµάτων του έργου στην αγορά.
Προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Σεπτεµβρίου 2010, 20.00 CET. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω
της ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu/ , κατόπιν εγγραφής και δηµιουργίας «λογαριασµού χρήστη».
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10 new) MOBIP 2010: Partnering and Investment for Mobile Services. ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον
Τοµέα Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας
Σηµείο συνάντησης για τον κλάδο των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Added Value
Services) γίνεται στις 10 & 11 Ιουνίου 2010 η Βαλένθια. ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, ειδικοί επαγγελµατίες του
κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, ιδιώτες και θεσµικοί επενδυτές (business angels και venture capitalists) θα βρεθούν µε
σκοπό τη δικτύωση, να ανακαλύψουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, και να ενηµερωθούν για τις επιχειρηµατικές

8

εξελίξεις του κλάδου. Η εκδήλωση είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόµενους, παρέχοντας ένα
ολοκληρωµένο διήµερο ενηµέρωσης, δικτύωσης και επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Πρόγραµµα Εκδήλωσης
Οι συµµετέχοντες της εκδήλωσης MOBIP 2010 θα µπορούν την πρώτη ηµέρα να παρακολουθήσουν οµιλίες ειδικών
σχετικά µε την πορεία του κλάδου και να επισκεφθούν τoν εκθεσιακό χώρο (Demo Area) για να γνωρίσουν από κοντά
νέες τεχνολογίες και εφαρµογές. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης στα διαλείµµατα της εκδήλωσης,
καθώς και στο γεύµα δικτύωσης που θα πραγµατοποιηθεί το µεσηµέρι της πρώτης ηµέρας. Τη δεύτερη ηµέρα, οι
επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες οµιλίες σχετικά µε τις
ευκαιρίες επενδύσεων στον εν λόγω κλάδο, ενώ στη συνέχεια θα µπορέσουν να δουν τις παρουσιάσεις εταιρειών που
αναζητούν χρηµατοδότηση από ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές. Στο τέλος των δύο ηµερών θα πραγµατοποιηθεί
απονοµή βραβείων σε επιλεγµένες εταιρείες που θα συµµετάσχουν.
Η εκδήλωση παρέχει µοναδική ευκαιρία σε Ελληνικές δυναµικές εταιρείες του κλάδου να συναντήσουν σε κλειστά,
προκαθορισµένα ραντεβού άλλες εταιρείες (µικροµεσαίες ή µεγάλες) ή/και υποψήφιους επενδυτές. Με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συµµετοχής στο MOBIP 2010, κάθε εταιρεία µπορεί να διεκδικήσει τη συµµετοχή της και στις δύο
ηµέρες, αξιοποιώντας στο µέγιστο τις δυνατότητες που παρέχει η εκδήλωση.
Τα οφέλη για τους συµµετέχοντες είναι:
∆ωρεάν συµµετοχή
∆υνατότητα παρουσίασης για επιλεγµένες επιχειρήσεις
∆υνατότητα εκπαίδευσης στο Investment Readiness Academy
∆ικτύωση µε πολυεθνικές επιχειρήσεις, VCs, και άλλες γρήγορα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις
∆ιαφήµιση µέσω του δικτυακού εταιρικού προφίλ
∆ιαλείµµατα µε σκοπό τη δικτύωση
Συναντήσεις One2One
Εκθεσιακός χώρος για επίδειξη προϊόντων/υπηρεσιών
Πλήρες πληροφοριακό πακέτο του συνεδρίου
Εποικοδοµητική κριτική από ειδικούς του χώρου
Την περίοδο αυτή αναζητούµε για να επιλέξουµε τις πιο δυναµικές και τεχνολογικά ανεπτυγµένες επιχειρήσεις
του κλάδου των Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας Κινητής Τηλεφωνίας, ώστε να παρευρεθούν στην
εκδήλωση και να µοιραστούν την άποψή τους για τις µελλοντικές εξελίξεις του κλάδου. Σε αντάλλαγµα, θα
τους δοθεί η ευκαιρία να δικτυωθούν και να παρουσιάσουν την εταιρεία και τα προϊόντα τους σε ένα κοινό σηµαντικών
παραγόντων και επενδυτών του κλάδου.
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση του MOBIP, κάντε κλικ εδώ για να δηµιουργήσετε δωρεάν το
Εταιρικό σας Προφίλ. Η καταληκτική ηµεροµηνία για τις αιτήσεις συµµετοχής είναι η 21η Μαΐου 2010, µετά από την
οποία εκκινεί η διαδικασία επιλογής των πιο υποσχόµενων εταιρειών. Αξίζει να σηµειωθεί πως περιορισµένος αριθµός
εταιρειών πρόκειται να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των δύο ηµερών. Για το λόγο αυτό σας προτείνουµε να
εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να εγγραφείτε έγκαιρα.
Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία MOBIP και τους φορείς που διοργανώνουν αυτήν την
εκδήλωση, παρακαλούµε επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσµο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Χριστόδουλος Κερατίδης, 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

11) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης, µε την επιχορήγηση
έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν, ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως
σήµερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
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Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος. Τα ποσοστά
χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο είναι
200.000€. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000€. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 15/9/10. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην
Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους
εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες
και στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης
Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε
500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 31/5/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563802, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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13) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τµήµα Real Estate & Development
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ µε το τµήµα Real Estate & Development, στελεχωµένο από έµπειρα και
εξειδικευµένα στελέχη της, σας παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονοµικής υποστήριξης, χρηµατοδότησης µέσω Ελληνικών
Τραπεζών κλπ. για την ανάπτυξη, ή την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σας, στους τοµείς, Τουρισµού,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Υγείας, Ενέργειας, Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Σας προσφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρηµατικά ακίνητα: Οικόπεδα,
Εκτάσεις, Κτίρια, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Καταστήµατα, για Αγορές - Πωλήσεις Συµµετοχές - Συνεργασίες - Ενοικιάσεις - Συµβάσεις Παραχώρησης, κλπ.
Ευκαιρία για επένδυση 1.
Ευκαιρία για επένδυση 2.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Υποστήριξη AIMMS και SMART PRODUCTION
στην Περιφέρεια Κρήτης
Στο πλαίσιο της συνεχούς Ανάπτυξης και επέκτασης των Εταιρειών του οµίλου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ αναλαµβάνει για την Περιφέρεια Κρήτης, την προώθηση και υποστήριξη, των προγραµµάτων
οργάνωσης παραγωγής και συντήρησης, AIMMS και SMART PRODUCTION της εταιρείας ATLANTIS ENGINEERING
S.A. µε την δηµιουργία τµήµατος Consulting σε θέµατα βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης
τµηµάτων παραγωγής – συντήρησης των επιχειρήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης Στεφανάκης τηλ. 2810 542700, e-mail: stefanakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Γιώργος Ευφραιµίδης, τηλ. 2310 233 266 e-mail:ge@abe.gr

15) Οι επιχορηγήσεις «σας χτυπούν την πόρτα» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
Στρατηγικό Συµβόλαιο Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
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Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

16) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν"
στην οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε
Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την
ενηµέρωση των επιχειρήσεων πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους.
Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο και το
ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

17) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC
Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο
2007, και παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν
ενηµέρωση για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης από χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή
προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων
εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700
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18) Στρατηγικοί συνεργάτες αναζητούν να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα έργα
Φωτοβολταϊκών σταθµών
∆ίνεται η ευκαιρία σε όσους υπέβαλλαν αιτήσεις για άδειες παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον κύκλο
Ιουνίου και Αυγούστου 2007 και είναι επιλέξιµοι, να συνάψουν συµφωνία µε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα
χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου το έργο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθµών, για να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια ώστε να υπαχθούν στα κίνητρα του νόµου 3299/2004. Η συµµετοχή θα γίνει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, καθώς η µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις
διατάξεις του νέου Νόµου για φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

19 new) Μαθήµατα καταδύσεων πρώτου άστρου της PADI από τον Άγγελο Μαγκλή σε
συνεργασία µε το καταδυτικό κέντρο SEAWORLD στο Σάνη Χαλκιδικής.
Τον προσεχή Μάιο ο Άγγελος Μαγκλής διοργανώνει ένα γκρουπ από εκπαιδευόµενους υποψήφιους αυτοδύτες, οι οποίοι
θέλουν να γνωρίσουν τη µαγεία του βυθού και τις συνθήκες απόλυτης έλλειψης βαρύτητας. Τα µαθήµατα δύναται να
ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε ιδιαίτερα εύλογο κόστος στις εγκαταστάσεις του καταδυτικού κέντρου
SEAWORLD Resort 5 * της PADI στο Σάνη Χαλκιδικής.
Σηµειώνεται ότι η PADI είναι ο µεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισµός, αναγνωρισµένος και στην Ελλάδα σε παγκόσµιο
επίπεδο, κατέχοντας το 70% της αγοράς και το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει 9 βουτιές στην πισίνα και
στη θάλασσα.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, παρακαλώ πολύ να δηλώσετε συµµετοχή το ταχύτερο δυνατόν, καθώς οι θέσεις είναι
περιορισµένες.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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