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•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρεχόντων Προγραμμάτων.

•

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να
συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

•

Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού 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.
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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) Επιχορήγηση 70% στις επιχειρήσεις για ψηφιακή προβολή από το πρόγραμμα digimobile
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “digi- mobile” συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που
θέλουν να προωθούν και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες τους μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και μικρών
φορητών υπολογιστών (υπολογιστές-ταμπλέτες).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και της αξιοποίησης mobile εφαρμογών στην ελληνική οικονομία. Για το σκοπό αυτό
χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών. Ενισχύονται μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ και προσωπικό λιγότερο από 50 εργαζομένους) με έναρξη πριν
από την 1/1/2011 που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων
εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε
τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν
τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών ταμπλετών (tablet-pc) και
να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-a-Service).
Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (να είναι
«downloadable»), και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Μπορούν να ενισχυθούν, για παράδειγμα,
ξενοδοχεία προκειμένου να κάνουν ψηφιακά κρατήσεις δωματίων, εστιατόρια ή ταχυφαγεία που θέλουν οι πελάτες τους να
παραγγέλνουν τα γεύματά τους μέσω Internet, εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες
καταναλωτών, να τους προσφέρουν κουπόνια αγορών κλπ.
Επιδοτούμενες δαπάνες:
Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service» οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:
•
Φιλοξενία για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
•
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου
•
Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει
•
€10,000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
•
€2.000 ευρώ για τις περιπτώσεις των web mobile portals το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.
Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και
ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012.
Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012.
Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους,
ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 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 διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή
τηλεφωνήστε στους συνεργάτες της εταιρείας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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2. (new) Πρόγραμμα ICT 4 GROWTH (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Σημαντική ενίσχυση για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες στηριγμένα σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται προκήρυξη του νέου προγράμματος ICT4GROWTH ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ σημαντική ευκαιρία
επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο κόστος της ανάπτυξης που μπορεί να φτάσει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται και το
κόστος προσωπικού της επιχείρησης, ενώ στο κόστος για την εμπορική διάθεση συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος
συμμετοχής σε εκθέσεις.
Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/
αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να
αφορούν:
• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων κλπ.).
• Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
• Μεταφορές.
• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι οι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
.
ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια .
Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, και θα προκηρυχθεί σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Η
επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% εξαρτάται από το είδος της πρότασης (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία) το
μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και την γεωγραφική περιφέρεια.. Η ίδια συμμετοχή πρέπει να
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού.
Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω
τραπεζικού δανεισμού.
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως
διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
• Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
Χρονοδιάγραμμα: Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν
μόνο την Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σημείο εκκίνησης είναι η
ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η εταιρεία με την μέγιστη εμπειρία και εξειδίκευση στα προγράμματα εφαρμοσμένης
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και στα προγράμματα εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στην Ελλάδα. Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ, με τους οποίους έχει
υποβάλει με εξαιρετική επιτυχία δεκάδες μικρά και μεγάλα επενδυτικά σε παρόμοια προγράμματα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία σε προγράμματα ΤΠΕ, 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 διαβάστε την περίληψη ή απευθυνθείτε στα
στελέχη της εταιρείας μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παπαγεωργίου , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, e-mail: papageorgiou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563800, κιν.6956 331106,e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
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3. (new) Μεγαλώνει η κοινότητα του Miclusterjobs.com
Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας που έγινε διαθέσιμη σε
εταιρίες και υποψηφίους πριν από λίγους μήνες. 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 αντιστοίχισης, που
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και να στείλει τη θέση μόνον
στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης μη σχετικών βιογραφικών, τα οποία
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 διαβάσουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε σχέση με τις
απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν τη συνολική εμπειρία του υποψηφίου και να
απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση, για να προχωρήσουν σε συνέντευξη.
Επιπροσθέτως θα πρέπει να τονιστεί το ευαίσθητο θέμα της ανωνυμίας η οποία είναι εγγυημένη τόσο για τους εργοδότες, οι οποίοι μη
γράφοντας το όνομα της εταιρίας στην αγγελία αυτόματα έχουν εξασφαλίσει την ανωνυμία τους, αλλά και για τους υποψηφίους οι οποίοι
μπορούν να διαλέξουν σε ποιες επιχειρήσεις θέλουν να στείλουν το βιογραφικό τους.
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
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη mi-Cluster για τη δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και διαθέσιμων
θέσεων».
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».

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Μοδικός Κωνσταντίνος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: info@miclusterjobs.com

4. Έως 31/12/2011 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα εναλλακτικός τουρισμός
Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον τομέα του
τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας ή
περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου,
Γαστρονομικός, Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας )
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 €, αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης
του έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην Δημοσίου και θυγατρικών αυτού), και οι Συμπράξεις
των ανωτέρω, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, με επιλέξιμο ΚΑΔ08 πριν την 01/01/2010 και λειτουργούν
νόμιμα (άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται). Στην περίπτωση σύμπραξης ο κύριος του προγράμματος με ποσοστό
συμμετοχής πάνω από 40% στον προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει ΚΑΔ 55 (καταλύματα) ή 79 (τουριστικά γραφεία), και έναρξη
πριν από την 01/01/2010, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη του προγράμματος
(13/9/2011).
Επιλέξιμες Ενέργειες :
Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία –
πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS,
ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.

•
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Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων
χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων),
δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού), όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση
αδειών, έρευνα αγοράς.
Άλλες δαπάνες, (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Νίκος Δάλλας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

5. Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία με τη
διαδικασία εξυγίανσης και υπαγωγής στο άρθρο 99 του Π.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το
Νόμο 4013/2011
Η διαδικασία εξυγίανσης και υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα αφορά κάθε επιχείρηση που βρίσκεται σε
παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων. Ο οφειλέτης, εφόσον δεν
βρίσκεται σε κατάσταση στάσης πληρωμών, μπορεί με απόφαση του αρμόδίου δικαστηρίου να υπαχθεί στις διατάξεις του
άρθρου 99 με στόχο την προστασία της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στη
διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης χωρίς να παραβλέπεται η ικανοποίηση των πιστωτών.
Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης, τον κοινωνικό ρόλο σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τα προτεινόμενα μέσα
χρηματοδότησης, επι της ουσίας απαιτείται η σύνταξη ενός συνοπτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα
εφαρμοσθεί για την εξυγίανση της επιχείρησης.
Για την επίτευξη επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο
περιλαμβάνεται το 40% των πιστωτών που έχουν εξασφαλίσει εμπράγματα δικαιώματα ή ειδικά προνόμια.
Τα αποτελέσματα μετά την επικύρωση από το αρμόδιο δικαστήριο της διαδικασίας εξυγίανσης είναι τα ακόλουθα:

Η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών. ΔΕΝ δεσμεύονται πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων
γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

Με την επιφύλαξη προβλέψεων της συμφωνίας, αυτή δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων ούτε στις περιπτώσεις
οφειλής εις ολόκληρον.

Αίρεται το κώλυμα έκδοσης επιταγών.

Εξαλείφεται το αξιόποινο ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

Η απόφαση επικύρωσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτή υποχρεώσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ως άνω διαδικασία αναλαμβάνει την προετοιμασία του
Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για την τεκμηρίωση του αιτήματος
υπαγωγής.
Η παρούσα ενημέρωση για τέτοιου είδους θέματα γίνεται σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κορυφαίο δικηγορικό γραφείο:
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ν. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λυκαβητού 4 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα τηλ.210 3388822 φαξ.210 338813 κιν. 6944 743722 email: msotlaw@otenet.gr

6. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1) με 100% επιχορήγηση λειτουργικών
δαπανών για ανέργους και νέες (μετά την 1/1/2012) επιχειρήσεις.
Όσες επιχειρήσεις (πλην ΑΕ) με επιλέξιμο ΚΑΔ ιδρύθηκαν μετά την 1/1/2011 καθώς και όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την δική
τους επιχείρηση (πλην ΑΕ) σε επιλέξιμο ΚΑΔ και διαθέτουν ή μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας, μπορούν να χρηματοδοτηθούν 100% ,
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για ποσό έως 35.000 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ), συμβουλευτικές δαπάνες, δαπάνες κατάρτισης
προσωπικού, και μισθοδοσίας μίας νέας θέσης εργασίας.
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού, πριν, κατά
την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του προγράμματος εκτός από την διατήρηση της επιδοτούμενης θέση εργασίας (1 ΕΜΕ) συνολικά για
ένα έτος.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€ εάν δεν προβλέπεται νέα θέση εργασίας και έως 35.000€ εάν
προβλέπεται νέα θέση εργασίας. Επιχορηγείται το 100% του προϋπολογισμού.
Η νέα θέση (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης
ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.
Η εκταμίευση γίνεται σε 2 δόσεις ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος. Δύναται, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 δράσεις:
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι από 15/11/2011 έως 15/01/2012. Ο φυσικός φάκελος των δικαιολογητικών
προσκομίζεται εντός 60 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο
ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
Δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις (παρακάτω).
Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) του οδηγού του προγράμματος (όπου
δεν συμπεριλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο και τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ)

Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες θεωρούνται:
Α/Α

Κατηγορία Ενέργειες - Δαπάνης

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ Π ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Μέγιστο ποσοστό-ποσό
στον προϋπολογισμό του
επιχειρηματικού σχεδίου
50%
40%
10%
10%
5%
20%
5%
10%
15.000 €

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Δράση 1 διαβάστε την περίληψη ή επικοινωνήστε με τα στελέχη της εταιρείας..
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

7. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 2) με 100% επιχορήγηση δαπανών
κατάρτισης προσωπικού και κόστους μισθοδοσίας 1 εργαζομένου για επιχειρήσεις με
ίδρυση πριν την 1/1/2011 και 5 τουλάχιστον εργαζομένους.
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Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 100% δαπανών κατάρτισης και συμβουλευτικής
υποστήριξης αναδιάρθρωσης καθώς και της πρόσληψης ενός νέου εργαζόμενου για επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, που
ιδρύθηκαν πριν από την 1/1/2011 και απασχολούν τουλάχιστον 5 εργαζόμενους (5 ΕΜΕ).
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού, πριν,
κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του προγράμματος εκτός από:
•

Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης
(μόνο για την 2η δράση)

•

Η επιδοτούμενη θέση εργασίας (1 ΕΜΕ) πρέπει να διατηρηθεί συνολικά για ένα έτος (και για τις 2 δράσεις)

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από την 15/11/2011 έως την 15/1/2012.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€ εάν δεν προβλέπεται νέα θέση εργασίας και έως 35.000€
εάν προβλέπεται νέα θέση εργασίας. Επιχορηγείται το 100% του προϋπολογισμού.
Η νέα θέση (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.
Η εκταμίευση γίνεται σε 2 δόσεις ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος. Δύναται, να καταβληθεί προκαταβολή έως το
50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 δράσεις:
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι από 15/11/2011 έως 15/01/2012. Ο φυσικός φάκελος των
δικαιολογητικών προσκομίζεται εντός 60 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που:
• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011,
• απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ)
• Δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις (παρακάτω)
• Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού του προγράμματος
(όπου δεν συμπεριλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο και τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ)
Επιχορηγούμενες δαπάνες:
Υπηρεσίες Συμβούλων (150 ευρώ ανά εργαζόμενο και έως 5.000 ευρώ):
• Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη
των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς).
• Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού, ή σε
οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.
Ενέργειες Κατάρτισης (Μέσο Ωριαίο κόστος 16 ευρώ ανά εργαζόμενο)
• Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
• Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων με 5 ευρώ ανά ώρα )
• Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ
γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού)
Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας Για τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη
του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Δράση 2 διαβάστε την περίληψη ή επικοινωνήστε με τα στελέχη της εταιρείας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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8. Fast-Track. Διευρύνεται η δυνατότητα υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών έργων στις
προβλέψεις του νόμου. Σημαντική ευκαιρία επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης.
Με το Νόμο 3894 γνωστό ως Fast track ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση “στρατηγικών επενδύσεων” που
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα η από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο. Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο φορέα
(one-stop-shop) με στόχο την γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.
Η διαδικασία αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μεγάλα έργα – στρατηγικές επενδύσεις που έχουν ιδιαίτερα χρονοβόρα
αδειοδοτική διαδικασία όπως τα έργα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενδεικτικό είναι ότι από το καλοκαίρι που εφαρμόζεται ο
νόμος, από τις 9 προτάσεις που έχουν υποβληθεί οι 7 αφορούν έργα ΑΠΕ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί οι 3 από αυτές που αφορούν
Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 358MW.
Σύμφωνα με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, οι προϋποθέσεις ένταξης στον Νόμο 3894 γίνονται πιο
ελαστικές, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία
ταχείας αδειοδότησης.
Ως Στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή
στον εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων: (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και
επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και
καινοτομίας, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες τροποποιημένες προϋποθέσεις:
•
το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ (από 200 εκ) ή
•
το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της
βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για
επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA (ΦΕΚ 1388
Β’/2003), όπως κάθε φορά ισχύει, (νέα προϋπόθεση) ή
•
το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ (από 75 εκ ευρώ) και ταυτόχρονα
από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας (από 200) ή
•
από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας (από 250).
Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι περιοχές του δικτύου NATURA Α (ζώνες απόλυτης προστασίας), καθώς δεν είναι δυνατόν να είναι
αντικείμενο επένδυσης που υπάγεται στο νόμο αυτόν.
Η διαδικασία ένταξης μιας επένδυσης αλλά και της έκδοσης των απαραίτητων αδειών, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός
αυστηρού χρονοδιαγράμματος 6 μηνών (εφόσον ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε θέση να προσκομίσει το σύνολο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών). Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:
ΒΗΜΑ 1 Υποβολή αίτησης προς την Invest in Greece A.E. συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•
Επιχειρησιακό Σχέδιο Business Plan
•
Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (Investment Impact Assessment)
•
Κάθε πρόσθετο στοιχείο που εξασφαλίζει και αναδεικνύει την ωφελιμότητα της επένδυσης για την ελληνική κοινωνία και
οικονομία ταυτόχρονα
•
Εντολή προς την Invest in Greece
•
Αντισταθμιστικό τέλος επεξεργασίας και αξιολόγησης και Προώθησης του επενδυτικού σχεδίου (‘’ΕΤΕΑΠ’’) το οποίο
καταβάλλεται ανέκκλητα υπέρ της Invest in Greece
ΒΗΜΑ 2 Έλεγχος, αξιολόγηση και προώθηση της αίτησης στην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός 15 εργασίμων ημερών.
ΒΗΜΑ 3 Απόφαση ένταξης από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) εντός 30 εργασίμων ημερών
ΒΗΜΑ 4 Υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τον νόμο για την έκδοση των σχετικών αδειών (πολεοδομικών,
περιβαλλοντικών, αδειών παραγωγής και εγκατάστασης κλπ) μαζί με παράβολο Διαχειριστικής αμοιβής προώθησης και εγγυητική
επιστολή (έως 2% του συνολικού προϋπολογισμού)
ΒΗΜΑ 5 Προώθηση του σχετικού φακέλου από την invest in Greece στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των
σχετικών αδειών εντός 5 ημερών από την κατάθεσή του.
ΒΗΜΑ 6 Με την επιφύλαξη ειδικής διαφορετικής ρύθμισης, όπου σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται η σύμπραξη διοικητικών αρχών,
η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώμες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως σε σχέση
με χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδά και βοηθητικά έργα και έργα σύνδεσης, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία
σαράντα πέντε (45) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή σχετικής αίτησης από την Invest in Greece στην αρμόδια
υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι η άδεια που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη
σχετική αίτηση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας 20 ετή πείρα στην εκπόνηση αντιστοίχων μελετών και στην υποβολή φακέλων για μεγάλα
έργα (ιδιαίτερα στους τομείς των ΑΠΕ, της βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών), θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη
μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Fast Track.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 53100, εσωτ 107, κιν 6944914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

9. Παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 έως
την 31/12/2012
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Σημαντική ανάσα για τα έργα του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 3299/04 που δυσκολεύονται να τηρήσουν το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε (ΦΕΚ Α 204/15-9-2011), «Παρατείνεται μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από
την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα
αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.»
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3299/04, εάν μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης έχει υλοποιηθεί το 50% του
εγκεκριμένου έργου, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης επιπλέον 2 ετών.
Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία καταργείται η δυνατότητα προσαύξησης του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους (η οποία ήταν
έως 15% για έργα που υποβλήθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2006, και έως 5% για έργα που υποβλήθηκαν από τον Ιούλιο του 2007).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, 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

10. Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού.
Δίνεται η δυνατότητα αποκατάστασης – βελτίωσης των επαγγελματικών σκαφών
αναψυχής
Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα
τριετίας) στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου τουρισμού.
Στον Θαλάσσιο Τουρισμό είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με την παρακάτω δραστηριότητα:
ΚΑΔ 08
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με ελληνική
50.10.12.01
σημαία.
50.10.12.03
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
50.10.12.04
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας.
50.10.20.01
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.
50.10.20.03
50.30.12
50.30.13.01
77.21.10.07
77.34.10.02
85.51.10.02
85.51.10.03

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.
Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Οι επιχειρήσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων έχουν την δυνατότητα να επιχορηγηθούν για δαπάνες:
•
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού όπως εξοπλισμού θαλασσίων αθλημάτων, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας
(συμπεριλαμβανομένων του εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών).
•
Προμήθεια πλωτών μεταφορικών μέσων επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων, ολικού μήκους έως δέκα
(10) μέτρων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος προϋπολογισμός έως €
80.000,00 και μέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης).
•
Αποκατάσταση – βελτίωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων και χωρητικότητας
έως σαράντα εννέα (49) ατόμων (εξαιρουμένου του πληρώματος), καθώς και επαγγελματικών καταδυτικών σκαφών, ολικού
μήκους άνω των πέντε (5) μέτρων, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
o Ανήκουν στην ιδιοκτησία της αιτούσας και η χρήση τους δεν τελεί υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης ή
παραχώρησης.
o Είναι εγγεγραμμένα ως πάγια στοιχεία στα κατά περίπτωση τηρούμενα βιβλία με βάση τον ΚΒΣ.
o Είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία.
o Διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες και πιστοποιητικά.
o Χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: αποκατάσταση, αντικατάσταση, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση
γάστρας, καταστρωμάτων, υπερκατασκευών, ιστών, ποδοσταμάτων, ενδιαιτήσεων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Επίσης,
περιλαμβάνονται οι ενέργειες αντικατάστασης των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες,
προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.) με νέες που πιστοποιούνται απαραίτητα ως φιλικότερες προς το περιβάλλον. Εξαιρούνται οι
ενέργειες βελτίωσης και, επισκευής των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες, πηδάλιο
κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες επιμήκυνσης των σκαφών.
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Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 €. αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης
του έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Πέραν των ανωτέρω, οι συνολικές επιλέξιμες ενέργειες είναι:
Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία
μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS, ipad,
ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
•
Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων
χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
•
Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων),
δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
•
Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού), όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση
αδειών, έρευνα αγοράς.
•
Άλλες δαπάνες, (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.
•

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Νίκος Δάλλας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail:
infocg@atlantisresearch.gr

11. Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα για επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία των γεωργικών
προϊόντων (Μέτρο 123Α ) ύψους 150 εκ. €
Στην προκήρυξη προγράμματος συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
αλλά και επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους, ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ,
προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος,
αυγών - πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων,
ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001
έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05. Η
έναρξη κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου.
Επιλέξιμοι Φορείς
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες
του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές
Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).
Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων:
• πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
• μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους, ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ.
Ευρώ,
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως παρακάτω:
• Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 500.000 ευρώ, ο μέσος όρος κερδών προ
αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι θετικός.
• Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3)
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τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια:
• Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου μικτού κέρδους μεγαλύτερο από 10%.
• Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους μεγαλύτερο από 3%.
• Μέσος όρος τριετίας, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) μεγαλύτερο από 10%.
• Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) μεγαλύτερο
από 40%.
• Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας θετικός.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς:
ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ,
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται μεταξύ € 100.000 - € 10.000.000.
Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι κλιμακούμενα με το ύψος του προϋπολογισμού και κυμαίνονται ως εξής:
Μεγάλες Επιχειρήσεις έως
Μικρές και Μεσαίες
Επιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχειρήσεων
750 άτομα προσωπικό και
Επιχειρήσεις
έως 200 εκ τζίρο
Μικρά Νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000
65%
65%
κατοίκους
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια
50%
25%
Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά, Αττική
40%
20%
Επιδοτούμενες δαπάνες:
•
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
•
Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
•
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και
του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
•
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
•
Αγορά καινούργιων οχημάτων α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β)
ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, και γ) αγορά
καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
•
Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των
παραπάνω δαπανών.
•
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
•
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
•
Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης
της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
•
Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί στην αναμενόμενη πρόσκληση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με επιτυχία σε παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή βαθμολογία για την ένταξή της στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενημερώνει με ενημερωτικά δελτία,
πληροφοριακό υλικό αλλά και προσωπικά, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηματικού
σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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12. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων: Σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης - έως 70% η
επιχορήγηση. Για πρώτη φορά επιχορήγηση αγοράς νέων οχημάτων και τα λειτουργικά
έξοδα της επιχείρησης.
Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων
και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου
αλλά και όσοι τώρα επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να προχωρήσουν σε επενδύσεις
με ορίζοντα τριετίας, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 70%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν
στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου.
Ποιοι ενισχύονται
 Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό
δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει
να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
 Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι
ΑΕ ή ΕΠΕ.
 Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).
Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
•
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
•
Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών
καυσίμων)
•
Αγορά οικοπέδου
•
Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
•
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
•
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή
εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους
•
Άυλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)
•
Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια,
συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή
αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.
•
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την
έννοια του κανονισμού 800/2008.
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 180.000€ και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις).
Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
Οι προτάσεις που μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50%, κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και
επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η
δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Η διάρκεια ολοκλήρωσης
των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα
εξάμηνης παράτασης.
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.
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Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης τηλ 2310 531000 εσωτ. 138 κιν 6956764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

13. Νέα καινοτομική μέθοδος αποξήρανσης των στερεών αποβλήτων της Ε.Υ.Α.Τ. προσφέρει
σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης
Η διαχείριση στερεών αποβλήτων από τις βιομηχανίες τροφίμων, τους βιολογικούς καθαρισμούς και τις μονάδες αποτελεί μία
ούτως ή άλλως δύσκολη υπόθεση και, πλέον, έναν σημαντικό παράγοντα αύξησης του λειτουργικού κόστους. Σε αυτό έχουν
συντελέσει, τόσο η αυστηρή τήρηση των κανονισμών διάθεσης των αποβλήτων σας ΧΥΤΑ και σε οργανωμένες χωματερές, όσο και
το ολοένα αυξανόμενο κόστος μεταφοράς ανά τόνο.
Με την Επεξεργασία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP της Ε.Υ.Α.Τ. πραγματοποιείται ταχεία και οικονομική αφυδάτωση των στερεών
αποβλήτων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης. Για την περίπτωση μίας βιομηχανίας που παράγει
ποσότητες οργανικής λάσπης της τάξης των μερικών τόνων ημερησίως και εφόσον η απευθείας απόθεση στην πλησιέστερη
χωματερή δεν αποτελεί επιλογή, η απόσβεση της επένδυσης για την αγορά τεχνολογίας I.R.P. συχνά δεν υπερβαίνει τον ενάμιση
χρόνο.
Η λύση της επεξεργασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία από την Ε.Υ.Α.Τ.
Η Ε.Υ.Α.Τ. (Ελληνική Υπέρυθρη Ακτινοθερμική Τεχνολογία) δραστηριοποιείται σε καινοτόμες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας με
βάση την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η Επεξεργασία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP , η οποία ανέπτυχθηκε μέσα από ένα
πολυετές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιεί την ηλεκτρομαγνητική θερμική ακτινοβολία για την αφαίρεση της
υγρασίας από τα στερεά απόβλητα, μειώνοντας το βάρος και τον όγκο και εξουδετερώνοντας το μικροβιακό φορτίο και τις οσμές.
Η Επεξεργασία I.R.P της Ε.Υ.Α.Τ. μπορεί να προσφέρει λύσεις σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με
το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος μεταφοράς και καθιστώντας τα κατάλληλα
για απόθεση σας ΧΥΤΑ. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται δυνατή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων με την
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους. Έτσι, τα φρούτα και τα κηπευτικά που αποσύρονται μπορούν να αποδώσουν
υψηλής ποιότητας ζωοτροφή ή λίπασμα και η κοπριά που σωρεύεται στις κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να μετατραπεί σε
ελεύθερο από παθογόνα και ζιζάνια λίπασμα.
Συμβατική θερμική επεξεργασία και υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία
Τα συμβατικά συστήματα θερμικής επεξεργασίας βασίζονται στη μεταφορά θερμότητας με αγωγή, προκειμένου να επιτευχθεί η
θέρμανση. Αυτό έχει σαν συνέπεια την απώλεια σημαντικής ποσότητας θερμότητας και την απώλεια χρόνου, με αποτέλεσμα την
άμεση οικονομική επιβάρυνση σας επεξεργασίας.
Η υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία επιτυγχάνει άμεση θερμική διείσδυση και έχει δυνατότητα μεταφοράς υψηλής θερμικής
ενέργειας με ελάχιστες απώλειες και χωρίς να απαιτείται προθέρμανση του θαλάμου επεξεργασίας. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του
κόστους επεξεργασίας έως και 3 φορές και μείωση του χρόνου επεξεργασίας έως και 5 φορές, σε σχέση με τα συμβατικά
συστήματα θερμικής επεξεργασίας
Η κατοχυρωμένη ως ευρεσιτεχνία τεχνολογία των Υπέρυθρων Επεξεργαστών IRP της Ε.Υ.Α.Τ. υπερτερεί σε σχέση με τις
συμβατικές μεθόδους και αποτελεί την πλέον οικονομική και αποδοτική πρόταση της αγοράς.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει την προώθηση της καινοτομικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας που
μειώνει τα λειτουργικά προβλήματα και το κόστος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω
από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει το σύστημα IRP στη δική σας επιχείρηση μπορείτε επισκεφτείτε τον ιστοχώρο
http://www.eyat.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ: Άγγελος Μαγκλής,, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.108), κιν. 6944 575665 e-mail:
amanglis@atlantisresearch.gr
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