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υπάγονται στις διατάξεις του. Μένουν εκτός τα φωτοβολταϊκά. ........................................................................ 2
2 new) «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα» - Προδηµοσίευση του Προγράµµατος. ................................... 3
Οι επιχειρήσεις των τοµέων µεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εµπορίου επιχορηγούνται
έως 50% ανεξαρτήτως µεγέθους ....................................................................................................................... 3
3) Τοµείς µεταποίησης, εκδόσεων, παραγωγής λογισµικού, internet, αποθήκευσης και µεταφορών.
Μεταποίηση σε Νέες Συνθήκες: λήξη προθεσµίας υποβολής προτάσεων: 20/12/2010 ................................... 4
4 new) Τοµέας του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (digi-content):......................................................... 5
ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών προτάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ..... 5
5 new) Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail) ........... 6
6 new) Φωτοβολταϊκά: Έως 150KW για τα διασυνδεδεµένα νησιά και νέοι όροι υπογραφής σύµβασης για
σύνδεση µε τη ∆ΕΗ ........................................................................................................................................... 8
7 new) Miclusterjobs.com: Η πρώτη εφαρµογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της
Νανοτεχνολογίας ............................................................................................................................................... 9
8 new) Επιτυχής ολοκλήρωση του Regional KIS 100 Event ............................................................................. 9
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από αυτές έχουν ήδη δηµοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση, ενώ για 19 η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί. . 10
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12) Πάραλος Τεχνική Α.Ε.: Συστήµατα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων ................................... 13
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: http://www.atlantisresearch.gr
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να
συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.
Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ
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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1 new) Νέος Αναπτυξιακός Νόμος υπό Διαβούλευση. Σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων
που υπάγονται στις διατάξεις του. Μένουν εκτός τα φωτοβολταϊκά.
Σημαντικές αλλαγές φέρνει το κείμενο του νέου νόμου για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που τέθηκε σε διαβούλευση έως την 24/12/2010, από το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:
Διευρύνονται σημαντικά οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Οι φοροαπαλλαγές και τα χαμηλότοκα δάνεια υπερτερούν ως μορφή κινήτρων από τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ εισάγονται
ποσοτικοί περιορισμοί σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3299/04. Τα κίνητρα ενίσχυσης κεφαλαίου και επιδότησης leasing
περιορίζονται στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια
γενικής επιχειρηματικότητας και τα πολυετή επενδυτικά σχέδια προβλέπεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό θα προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών
σχεδίων και ανά περιφέρεια. Οι φοροαπαλλαγές δεν θα είναι απεριόριστες όπως ίσχυε στο νόμο 3299/04, αλλά τριπλάσιες
από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων, ενώ θα ισχύουν για 6 ή 8 έτη αντί των 10 ετών του νόμου 3299/04.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος και, αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με
φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 50% ακολουθώντας το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων.
Εισάγονται νέες ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων όπως Επιχειρηματικότητας των Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών
σχεδίων και Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ειδικό καθεστώς
ενίσχυσης το οποίο θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις.
Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων (έως 39 ετών) προβλέπεται και η ενίσχυση των λειτουργικών
δαπανών της επιχείρησης για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα:
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης
εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων
του συγκεκριμένου τομέα).
Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*. Εξαιρούνται τα
λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
Από τον κατασκευαστικό τομέα μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για
παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
 Εκδοτικές δραστηριότητες.
 Τηλεπικοινωνίες.
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
 Δραστηριότητες απασχόλησης.
 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.
 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς
τις επιχειρήσεις.
 Επενδύσεις τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης
διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος
της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για
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μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων
Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
Επιχορήγηση κεφαλαίου
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Φορολογική απαλλαγή





Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου
ενίσχυσης ανά περίπτωση.
Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την
ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των
κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται
αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση
τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την
εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών
σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και
εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου διαβάστε την περίληψη του Αναπτυξιακού
νόμου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Δημήτρης Δίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2 new) «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα» - Προδημοσίευση του Προγράμματος.
Οι επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου
επιχορηγούνται έως 50% ανεξαρτήτως μεγέθους
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως
μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις
του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως
50%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις,
πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, με ενεργό επιλέξιμο
ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την 1/1/2008.
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Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις
νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης
διεθνών συνεργασιών.
Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 100%).
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (έως 100%).
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000€, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40% μέχρι 50% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
Β. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
Γ. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις της
περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 45% - 50% για τις ΜΜΕ.
Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
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 Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Τομείς μεταποίησης, εκδόσεων, παραγωγής λογισμικού, internet, αποθήκευσης και
μεταφορών. Μεταποίηση σε Νέες Συνθήκες: λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/12/2010
Έως τις 20/12/2010 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για το
πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού
200.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε αυτήν κλάδων όπως των εκδόσεων, παραγωγής
λογισμικού, internet, αποθήκευσης και μεταφορών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις
με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%.
Ποιοι ενισχύονται:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις
επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού στον τομέα της μεταποίησης.
Στις επιλέξιμες δραστηριότητες εντάσσονται, πέρα από τις καθαρά μεταποιητικές δραστηριότητες, οι εκδοτικές επιχειρήσεις,
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οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και οι αποθήκες.
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2008 πρέπει να είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες, να λειτουργούν
νομίμως, να μην παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία (ή διετία κατά
περίπτωση) και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Τι χρηματοδοτείται;
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.
Επιλέξιμες δαπάνες;
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20%.
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: 100%.
Αγορά τεχνογνωσίας: 10%.
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000€.
Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
Εκπόνηση μελετών και ερευνών: 10.000 €.
Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου: 4.000 €.
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: 10.000€ έκαστη.
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000€ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000
έως 800.000€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια
κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων
κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 65638113, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@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 Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

4 new) Τομέας του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content):
ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών προτάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων
Το νέο πρόγραμμα digi content αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (50%) για τους κλάδους με εκδοτικές
δραστηριότητες και τους παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, εταιρείες διαχείρισης εντύπου κλπ, με βασικό στόχο την ενίσχυση
της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
έγκρισής τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
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Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας,
ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
και η επιχείρηση ανήκει στους κλάδους των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων (Εκδόσεις Βιβλίων, Επιστημονικών και
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδόσεις Τύπου), των παρόχων ενημερωτικού περιεχομένου, της
διαχείρισης έντυπου και της διαχείρισης και εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού.
H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από
Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την
αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Ποσοστά Επιχορήγησης – Προϋπολογισμός
Κατηγορία Δικαιούχου

Προϋπολογισμός DIGICONTENT*
Ποσοστό Επιχορήγησης DIGICONTENT

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Από 10.000 € έως
100.000 €

Από 10.000 € έως
160.000 €

Από 10.000 € έως
300.000 €

Από 10.000€ έως
400.000 €

50%

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του
κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 6/12/2010 έως την 14/1/2011, θα είναι
επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επενδύσεις που ενισχύονται :
Ε(1): Δημιουργία εμπλουτισμένου ψηφιακού περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά
κανάλια επικοινωνίας (μέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων
σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).
Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε την περίληψη ή να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@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 Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

5 new) Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digiretail)
Tο πρόγραμμα «digi-retail» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο
και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
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Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία
έγκρισής τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών ορίστηκε στις 19/11/2010.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες αυτού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99).
H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από
Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την
αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕ 0
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Προϋπολογισμός
Επενδυτικού Σχεδίου*

Από 5.000€ έως
20.000€

Ποσοστό Επιχορήγησης

60%

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως Από 10.000€ έ ς Από 10.000€ έως
100.000€
150.000€
250.000€
500.000€
60%

60%

50%

40%

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του
κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως την 15/2/2011, θα είναι
επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail
E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω
online επικοινωνίας
Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ.)
Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας,
διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη
εσωτερική οργάνωση.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και
πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές
καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη
διεύρυνση του πελατολογίου
Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
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Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές
προτιμήσεις
Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)
Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός έως ποσοστού 70% για την κάθε ενέργεια.
Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια –
προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν, είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε
ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη
δράση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε την περίληψη ή να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, 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
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@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

6 new) Φωτοβολταϊκά: Έως 150KW για τα διασυνδεδεμένα νησιά και νέοι όροι υπογραφής
σύμβασης για σύνδεση με τη ΔΕΗ
Σύμφωνα με την απόφαση 1253/2010 της ΡΑΕ, «Στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά, επιτρέπεται
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 150 kWp». Η απόφασή της θα τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της σχετικής
απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.
Η αξιοποίηση των ως προβλεπόμενων περιθωρίων ισχύος για κάθε διασυνδεδεμένο νησί θα πραγματοποιηθεί έως εξαντλήσεώς
τους, με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/2010.
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς τον αρμόδιο διαχειριστή θα ξεκινήσει εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της
απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, στα διασυνδεδεμένα νησιά επιτρεπόταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 10KW.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 150KW θα πρέπει να είναι έτοιμοι ώστε
να υποβάλουν άμεσα την αίτηση για έγκριση, αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Περιβάλλοντος.
Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης που συνάπτει ο
αρμόδιος Διαχειριστής με Παραγωγό, ο Παραγωγός οφείλει να προσκομίσει:
1. εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW)
επί 150 (€ / kW) και
2. επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ:
α) που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
β) που είχαν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως προς την οικονομική τους δυνατότητα βάσει του κριτηρίου της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και οι σχετικοί φάκελοι είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για διενέργεια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης,
γ) για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του ν.3851/2010,
δ) που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστημάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήμερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και μελετών σε περισσότερα από
250 έργα από 20 KW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει την αδειοδοτική διαδικασία αλλά και να προσφέρει μία
υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο
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χέρι.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7 new) Miclusterjobs.com: Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής
και της Νανοτεχνολογίας
Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας είναι πλέον γεγονός. To
www.miclusterjobs.com είναι η μοναδική εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχωσης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλάδους της
Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων που
ενδιαφέρονται να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες στελέχωσης τους, καθώς και σε υποψήφιους, οι οποίοι εργάζονται ή
επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.
Στο www.miclusterjobs.com οι εταιρείες τοποθετούν τις θέσεις τους και χρησιμοποιώντας παραμέτρους του συστήματος κάνουν
επιλογές σε σχέση με τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που επιθυμούν από τους υποψηφίους. Ένα προηγμένο σύστημα
αντιστοίχησης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και
να στείλει την θέση μόνον στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης
άσχετων βιογραφικών που απλά αυξάνουν το φόρτο εργασίας.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις εταιρείες βαθμολογημένες και ταξινομημένες ανάλογα με την καταλληλότητά τους. Οι εργοδότες
μπορούν αυτόματα, και πριν καν ανοίξουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε
σχέση με τις απαιτήσεις τους για την συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν και την συνολική εμπειρία
του υποψηφίου και να απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση για να προχωρήσουν σε συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για να αναπτύξουν το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις
και την εμπειρία τους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να τοποθετούν τις απαιτήσεις τους από τους υποψήφιους εργαζομένους για τις
θέσεις εργασίας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
H εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com έχει αναπτυχθεί από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Συμβουλευτική ΑΕ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη mi-Cluster για την δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και
διαθέσιμων θέσεων».
Στόχος του συστήματος ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com είναι να βοηθήσει στη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων
και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας.
Το miclusterjobs.com χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται
στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική».

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μάνθος Ματθαιίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, email: info@miclusterjobs.com

8 new) Επιτυχής ολοκλήρωση του Regional KIS 100 Event
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου το «Regional KIS 100 Event», στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας
Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα. H εκδήλωση είχε τίτλο “Mobile services: Is service innovation also for the South? Is the region of
Athens a hotspot for innovation in the field of mobile services? If yes, why?”
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την DG Enterprise and Industry σε συνεργασία με την Europe Innova και την Europe Unlimited.
Τοπικοί διοργανωτές ήταν η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, καθώς και το Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (Corallia Clusters
Initiative).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και φορέων. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους παρακάτω εκπροσώπους:
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Κυρία Λαλή Γεωργία – Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Καθ. Μακιός Βασίλειος – Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής.
Καθηγητής Μητσός Αχιλλέας – Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Κύριος Χαρόπουλος Χρήστος – εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακής Σύγκλισης του Υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κύριος Χριστοφόρου Άλεξ – Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος Wadja Ltd .
Κύριος Χαριτάκης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Ανάπτυξης και Νέας Οικονομίας.
Κύριος Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος.

Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ομάδα εμπειρογνωμόνων εξέτασε το μηχανισμό με τον οποίο οι καινοτόμες υπηρεσίες
μπορούν να συμβάλουν στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ κατά το δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάσεις επιχειρήσεων (μέσω video) από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των
ασύρματων υπηρεσιών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
Κατά τη λήξη της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι καλύτερες επιχειρήσεις στους τομείς του Business Potential, Quality of the
presentation και Originality of the Service Innovation. Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση και παρουσίασαν μέσω
video ήταν οι ακόλουθες:
Ελλάδα
 Velti (Βραβείο Business Potential)
 Upstream (Βραβείο Business Potential)
 Viva Online Services (Βραβείο Quality of the presentation)
 Fasmetrics
 Veriah
 Antcor
Βουλγαρία
 Favit
 Better On
 MaYoMo
 Balkan Services (Βραβείο Originality of the Service Innovation)

9) Leader: Συνεχίζονται οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τις τοπικές αναπτυξιακές
εταιρείες. 32 από αυτές έχουν ήδη δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση, ενώ για 19 η διαδικασία
έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε
αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και
ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη
δικτύωση κλπ.
Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ
(προσέγγιση Leader) από 32 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες (εκ των οποίων για τις 19 η προθεσμία έχει ήδη λήξει) ενώ
αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Φορέας πρόσκλησης
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E, - Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑNΚΟ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή

Νομοί – περιοχές
παρέμβασης
ΕΒΡΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων
10/12/2010
15/12/2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
17/1/2011

ΣΕΡΡΩΝ

20/1/2011

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
23/12/2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
27/12/2010
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Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΤΑ
ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(ΑΝ.Η.) Α.Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΛΑΣ)
ΟΤΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Ο.Α. ΔΥ.Κ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
13/12/2010
15/12/2010

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΒΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

21/1/2011

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
20/1/2011
10/1/2011

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΛΗΜΝΟΥ

28/2/2011

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

20/12/2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
Η διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
Η στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση.
Το επιλέξιμο κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται σε 500.000€ για ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και
τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι και
τα 600.000€ και έως 40 κλίνες.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως τα 300.000€.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
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Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση για όσες προτάσεις επιλεγούν έως την 31/12/2010, ανέρχεται σε ποσοστό 60% για Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο,
Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νησιά Βορείου Αιγαίου, και ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί
να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή και χρηματοδότηση από τράπεζα.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@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 Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

10) Μείωση του κόστους πρώτων υλών και υπηρεσιών μέσω του eTender.gr
Η υπηρεσία eTender προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μείωσης του κόστους προμήθειας πρώτων
υλών και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με δημοπρασίες. Οι δημοπρασίες εκτελούνται σε ένα
ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης, τόσο των διοργανωτών των δημοπρασιών, όσο και των συμμετεχόντων (προμηθευτών)
σε αυτές.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε:
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα/υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Η διαδικασία εφαρμογής της υπηρεσίας είναι απλή χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ή ειδικός εξοπλισμός, ούτε εγκατάσταση
συστήματος, καθώς οι διαγωνισμοί διενεργούνται στο διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, στον ιστότοπο http://www.etender.gr.
Η διοργανώτρια επιχείρηση δημιουργεί το διαγωνισμό με βάση τις ανάγκες προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών. Σε προκαθορισμένο χρόνο, οι συμμετέχοντες προμηθευτές προσφέρουν μειωμένες τιμές σε σχέση με την
τιμή εκκίνησης, η οποία έχει προκύψει από τις αρχικές προσφορές τους. Η διενέργεια της δημοπρασίας αποφέρει μειωμένη τιμή,
κατά μέσο όρο 15 %, από την τιμή εκκίνησης, που είναι η συνήθης τιμή αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από την επιχείρηση.
Επιπρόσθετα της επίτευξης της βέλτιστης δυνατής τιμής, η υπηρεσία eTender προσδίδει:
Διαφάνεια
Ταχύτητα
Αξιοπιστία
στο σύνολο της διαδικασίας προμηθειών.
Στους χρήστες της υπηρεσίας παρέχεται υποστήριξη των στελεχών του διοργανωτή της δημοπρασίας, καθώς και των
συμμετεχόντων προμηθευτών. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων των διαγωνισμών
(εικονικές δημοπρασίες στο etender.gr) για την εμπέδωση της λειτουργίας του.
Η εφαρμογή eTender συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης του κόστους πρώτων υλών και μέσω του τρόπου χρέωσης της υπηρεσίας, καθώς η χρέωση
συνδέεται αναλογικά με το ύψος του οφέλους από τις δημοπρασίες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης
ή συνδρομής. Παράλληλα, ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και η διαφάνεια των προμηθειών, τόσο σε επίπεδο
εσωτερικού ελέγχου με δυνατότητα εκτενούς reporting, όσο και σε επίπεδο ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
προμηθευτές.
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούμε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Πέτρος Γεωργόπουλος Τηλ. 2310 411830, εσωτ. 11, κιν 6972843316, e-mail: pag@eutrek.com
Γιώργος Παστιάδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
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11) 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:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

12) Πάραλος Τεχνική Α.Ε.: Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων
Η δραστηριότητα μας εστιάζεται στην παροχή των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών και συστημάτων επεξεργασίας
νερού και υγρών αποβλήτων. Με τη πολύχρονη εμπειρία μας, υλοποιούμε τεχνικά συστήματα για κάθε τύπο υγρών αποβλήτων
χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μεθόδους, πάντα βασιζόμενοι στις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη.
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Με την στρατηγική συνεργασία μας με ειδικευμένους οίκους, εξασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά την
ολοκληρωμένη επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων:
•
Σχεδιασμό
•
Κατασκευή
•
Εγκατάσταση
•
Θέση σε λειτουργία
•
Συντήρηση
Επιτεύξεις
•
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
•
Μείωση όγκου υγρών αποβλήτων
•
Επίτευξη νομοθετημένων ορίων στις απορρίψεις
•
Επαναχρησιμοποίηση υδάτων με ταχεία απόδοση επένδυσης
•
Περιβαλλοντική πολιτική που αναβαθμίζει την εικόνα της εταιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες:
PARALOS ENGINEERING S.A.
Τηλ. 210 4294746, e-mail: info@paralos-tech.gr
www.paralos-tech.gr
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