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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 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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χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.

1

1.

(ΝΕΟ) Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Πρόγραμμα Eurostars

Το Πρόγραμμα Eurostars είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας και χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεματικών
περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φορείς (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κτλ), οι οποίοι θα
πρέπει να σχηματίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα
πρέπει να είναι μικρομεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10% από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι ανωτέρω φορείς μέσω:
• Της τεχνογνωσίας που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με επιστημονικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά
ιδρύματα, κτλ.).
• Της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο.
• Της απόκτησης τεχνολογικών εφοδίων για την παραγωγή και σύντομη προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, με
στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά την συμμετοχή Ελληνικών φορέων σε ένα έργο Eurostars, βασική προϋπόθεση πού πρέπει να πληρείται είναι η κάλυψη
της ιδίας συμμετοχής, για κάθε φορέα, να μην υπερβαίνει το 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών, ενώ στην
αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός τουλάχιστον δημοσιευμένου ισολογισμού. Μπορούν να συμμετάσχουν έως δύο
Ελληνικές εταιρίες ανά έργο, με την επιπλέον υποχρέωση συμμετοχής ως υπεργολάβος ενός ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου, κτλ,
(μέγιστο κόστος υπεργολαβίας 30% του προϋπολογισμού του ανάδοχου φορέα).
Ο προϋπολογισμός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους πρέπει να κυμαίνεται από 160.000 € έως 400.000 €, με αντίστοιχη αιτούμενη
δημόσια επιχορήγηση 80.000 € έως 200.000 € (έως 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών). Επιλέξιμες θεωρούνται οι ακόλουθες
κατηγορίες δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου.
2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο έργο.
3. Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική
δραστηριότητα.
4. Δαπάνες αναδιοργάνωσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πιστοποίηση,
προτυποποίηση και κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αγορά λογισμικού.
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων, προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και αναλώσιμα).
Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:
• Ποιότητα κοινοπραξίας και διαχείριση έργου: τεχνολογική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων,
προστιθέμενη αξία από την συνεργασία, επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
(IPR).
• Τεχνολογία και καινοτομία: ωριμότητα προτεινόμενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθμός καινοτομίας
(ιδιαίτερα σημαντικό να είναι υψηλός), τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής.
• Εμπορική εκμετάλλευση: μέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηματική προοπτική για τις ΜΜΕ που συμμετέχουν,
προσδοκώμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, μικρός χρονικός ορίζοντας διάθεσης των αποτελεσμάτων του έργου στην
αγορά.
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2012, 20.00 CET. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu, κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη». Η επόμενη υποβολή
αναμένεται να έχει προθεσμία έως 04/04/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Eurostars διαβάστε την περίληψη, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310531000, εσωτ. 113, κιν. 6947001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
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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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων:
Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr

2. (ΝΕΟ) Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες του FP7 για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών σας δραστηριοτήτων
ο
Το 7 Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο 2007 – 2013 αποτελεί ευκαιρία
όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της
τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη δημιουργία άτυπων καναλιών μεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή
τους μέσω εμπορικών συμφωνιών με ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά.
Αφορά την υποστήριξη ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να αναθέσουν την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε τρίτους: ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως
μέσης τεχνολογίας με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ΜΜΕ έντασης
έρευνας, είτε ως πάροχοι ερευνητικών υπηρεσιών είτε αναθέτοντας σε εξωτερικούς ερευνητικούς οργανισμούς τη διεξαγωγή ερευνητικών
εργασιών για να συμπληρώσουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν το σύνολο των επιστημονικών και
τεχνολογικών πεδίων. Περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες επίδειξης και σε άλλες δραστηριότητες, με σκοπό τη
διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Το 7ο ΠΠ αποτελείται από 4 βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων:
•

•
•
•

Συνεργασία: Ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας. Έχει στόχο να προάγει την πρόοδο της γνώσης και
της τεχνολογίας σε 10 θεματικούς τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μείζονα επιστημονικά και ερευνητικά ζητήματα. Η στήριξη και
η ενδυνάμωση της έρευνας γίνεται με στόχο την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών,
βιομηχανικών προκλήσεων, καθώς και προκλήσεων δημόσιας υγείας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη στήριξη
των αναπτυσσόμενων χωρών.
Ιδέες: Δράσεις έρευνας αιχμής
Ανθρώπινο Δυναμικό: Αποτελεί το εργαλείο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και
τεχνολογίας
Ικανότητες: Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών, δημιουργία περιφερειών γνώσης, επίλυση προβλημάτων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, στήριξη στρατηγικών συνεργασιών με τρίτες χώρες και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ερευνητών και του
ευρύτερου κοινού

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμοί του δημοσίου τομέα, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί
κ.α. από κράτη-μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες / συνδεδεμένες χώρες. Στους περισσότερους τύπους έργων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον
τριών φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες.
Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τομείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Μεταφορές
Ασφάλεια
Διάστημα
Υγεία
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής)
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Ενέργεια
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Ερευνητικές υποδομές
Έρευνα προς όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Διεθνούς Συνεργασίας
Επιστήμη στην κοινωνία

Οι κοινοπραξίες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 ΜΜΕ, ανεξάρτητες μεταξύ τους, από διαφορετικές
χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες). Προτείνεται να αποτελούνται ενδεικτικά από 5 φορείς, και γενικά να μην υπερβαίνουν
τους 10. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων είναι 500.000 – 1.500.000 €, και η τυπική διάρκεια ένα με δύο έτη. Η προθεσμία για την
υποβολή προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
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Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310531000, εσωτ. 113, κιν. 6947001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων:
Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
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Μέχρι 70 % η Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων από το Πρόγραμμα JESSICA

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο «νέας γενιάς» το οποίο παρέχει στον επενδυτή, χαμηλότοκο δάνειο μέχρι και στο 70% της
επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί να είναι συνδυασμός από άλλο τραπεζικό δάνειο, συνήθους μορφής (10%), και το υπόλοιπο
από ίδια κεφάλαια (γη, πάγια, χρηματικά διαθέσιμα).
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης αντλεί κεφάλαια από τους πόρους του ΕΣΠΑ, από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και από ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους, αυτά, τα
διοχετεύει στην αγορά και ειδικότερα σε επενδυτές οι οποίοι, με ώριμες επενδυτικές προσπάθειες επιδιώκουν την ανάπτυξή τους.
Οι επενδυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα JESSICA είναι :
 Δημόσιοι φορείς ( π.χ. οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις τους, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κλπ)
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε. , Ε.Ε. , ΕΠΕ, Α.Ε. κ.λ.π.)
 Σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ειδικό σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.
Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα JESSICA, (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), είναι όλες
οι επενδυτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ),και αφορούν
τους εξής τομείς:







Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.
Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης
εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και
ανάπτυξης.
Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων.
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός έργου από τους παραπάνω τομείς στην χρηματοδότηση του JESSICA είναι:







Να διασφαλίζεται η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/ και περιβαλλοντικών ωφελειών.
Να εντάσσονται στον αντίστοιχο χρηματοδοτούμενο άξονα προτεραιότητας των αντίστοιχων ΠΕΠ.
Να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Να συνοδεύονται από ένα άρτιο και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο και την σχετική επιχειρηματική εμπειρία από
πλευράς φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης.
Να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και
επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται να αποπληρώσουν την συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν.
Να έχουν εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών.

Η διαδικασία για την έγκριση της χρηματοδότησης γίνεται μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία είναι οι αποδέκτες
της αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν, και αφού εξεταστεί αν η επενδυτική πρόταση πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Το χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων ήδη τρέχει και είναι από την προκήρυξη του προγράμματος μέχρι την εξάντληση
των κεφαλαίων τα οποία έως τις 30/06/2015 θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε και αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια μεγάλης ποικιλίας Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και να συντάξει τον σχετικό φάκελο υποβολής αιτήματος ένταξης ενός έργου
στο πρόγραμμα JESSICA. 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
και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων του τρίτου κύκλου 2012 του επενδυτικού νόμου 3908. Η νέα περίοδος υποβολής
προτάσεων του Β κύκλου 2012 είναι από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2012.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στον επενδυτικό νόμο 3908 με χαμηλό και πάλι ενδιαφέρον. Αναμένοντας την επίσημη
ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκτιμάται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των
προτεινόμενων προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων θα υπολείπεται κατά πολύ των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 1,640 εκ. ευρώ.
ΟΙ αδιάθετες ενισχύσεις του Α κύκλου, θα διατεθούν στον Β κύκλο 2012 και θα προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα 960 εκ ευρώ,
καθιστώντας μοναδική ευκαιρία για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011.
Η νέα περίοδος υποβολής είναι από την 1 έως την 31 Οκτωβρίου 2012.
Παράλληλα, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης (N4072/2012 ΦΕΚ 86 Α /11-4-2012 άρθρο 241) προβλέπεται:
• Η αύξηση του ελάχιστου ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 60% για Μεγάλες
επιχειρήσεις από 40% που ήταν έως σήμερα (βελτίωση ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και
των logistics).
• Καθίσταται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου. Η
έγκριση του δανείου θα πρέπει να προσκομιστεί έως και έξι μήνες μετά την έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων.
• Δεν απαιτείται τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την
προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε
περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω
ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης μόνο μία φορά.
Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 3908/2011 έχουν ως εξής:
Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής
επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους
κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:
•
Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου έως το 70% του προϋπολογισμού.
•
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών
εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των
φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
•
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
•
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
•
Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο
υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).
•
Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της
επένδυσης, η δε ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και
φορολογικής απαλλαγής.
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•
•
•

Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το
σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% της ενίσχυσης και
φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 30% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και
φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του
μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να υπαχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο είναι:
Επιλογή έμπειρου και αξιόπιστου συμβούλου
Συλλογή προσφορών και κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου
Προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ρευστότητας και δανεισμού που έχουν
(αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χρήση ίδιων κεφαλαίων, leasing, δανεισμός από τράπεζα)
•
Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και διερεύνηση δυνατοτήτων δανεισμού.
•
Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία υποβολής.
•
•
•

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 αλλά και του τρέχοντος επενδυτικού νόμου
3908/11 (10% των υποβληθέντων προτάσεων πανελλαδικά). 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 και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
5.

Δόθηκε παράταση χωρίς να προσδιορισθεί η νέα καταληκτική ημερομηνία για τον Α’ κύκλο του προγράμματος ICT4GROWTH.

Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα ICT4GROWTH που δίνει 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).
Αναμένεται η ανακοίνωση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
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. ιχνηλασιμότητα & 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 προκηρύχθηκε σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Η επιχορήγηση
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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 Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
6.
Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ στους τομείς
Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ. ευρώ, αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%) για την
ενίσχυση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών,
μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,
μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.
Ο Προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 € για την μεταποίηση και τον τουρισμό, και από 20.000 €
έως 100.000 € για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.
Ποσοστά χρηματοδότησης
Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό.
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό.
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά
προσαυξάνονται κατά 10%.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και
δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 60% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
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σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστεί με την επίσημη
προκήρυξη της δράσης.
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 ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Με την επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 145, κιν. 6943 293057, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Χριστίνα Ευθυμιάτου, τηλ 210 6563805, κιν. 6941 527255, e-mail: efthimiatou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
7.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας
δαπάνης 50 εκ. ευρώ.
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων
μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την
παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία,
ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με
δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και
οικονομιών κλίμακας.
Επιλέξιμοι φορείς

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες
μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις.
• Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως
υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.
Επιλέξιμες Δαπάνες
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές Ενέργειες

.
Ο Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων – ποσοστά επιχορήγησης:
Α.
επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,
Προϋπολογισμός 35.000 – 100.000 € με ποσοστό επιχορήγησης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε
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συνδυασμό με ενέργειες όπως:
• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
• Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική
διαδικασία.
Προϋπολογισμός 50.000 - 650.000 € με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που
υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis.
Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού του έργου. Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής
συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης,
με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστεί με την επίσημη προκήρυξη
της δράσης.
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.
Με την επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση.
Υπεύθυνοι 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
8.
Χρηματοδότηση έως 400.000 ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ελλάδα–Ισραήλ 20122014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προς όφελος των επιχειρήσεων». ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από
κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και
Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή το Ισραήλ.
Η συνεργασία θα είναι ανοιχτή σε επιστημονικά θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Δικαιούχοι
H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη
συνεργασία μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά
Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).
• Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης
χώρας.
• Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο
προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.
Eπιλέξιμες δραστηριότητες
Eπιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
- δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας
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κατάστασης και τεχνογνωσίας,
- δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο
που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική
εκμετάλλευση.
β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για
την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.
γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά
συμφωνηθέντες τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.
ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.
στ) Δράσεις από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.
Προϋπολογισμός πράξης – Διάρκεια υλοποίησης έργων
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. €. Για κάθε πρόταση:
• Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δε θα υπερβαίνει τις 400.000 € ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε
πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το
είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)
• Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Ισραήλ αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Βιομηχανίας
Εμπορίου και Απασχόλησης του Ισραήλ και θα είναι ανάλογη της ελληνικής.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.
Διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
& Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ισραηλινή πλευρά.
Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα υποβάλλεται συνοπτική περίληψη η οποία θα
αποτυπώνει τους στόχους του έργου, τα προσδοκώμενα από τη συνεργασία οφέλη, τα στοιχεία των εταίρων και θα αξιολογείται
με ταχείες και αδιάβλητες διαδικασίες. Στη συνέχεια, οι επιτυχούσες προτάσεις της πρώτης φάσης θα αξιολογούνται από ειδικούς
εμπειρογνώμονες μέσω ηλεκτρονικής αδιάβλητης διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθεί μέσω Μικτής Ελληνο-Ισραηλινής Επιτροπής, η οποία θα
λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας – Ισραήλ).
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
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Υπηρεσίες στελέχωσης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί τον πιο σημαντικό πόρο της παραγωγικής διαδικασίας για κάθε επιχείρηση καθώς παίζει
καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραγόμενου αποτελέσματος. Στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους, πρέπει να φροντίζουν για την προσέλκυση και
επιλογή υποψηφίων οι οποίοι όχι μόνο να έχουν τα κατάλληλα προσόντα αλλά και να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία και την
κουλτούρα της επιχείρησης, ώστε να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας.
Η επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας είναι μία διαδικασία η οποία εκτός από ειδικές γνώσεις απαιτεί επίσης επένδυση
χρόνου και συστηματική προσέγγιση. Η επιλογή ενός εξειδικευμένου συμβούλου ευρέσεως εργασίας για έργα στελέχωσης
προσωπικού, μπορεί να δώσει στην επιχείρησή σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τον πιο σημαντικό πόρο της
παραγωγικής διαδικασίας: το Ανθρώπινο Δυναμικό.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με την μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο της συμβουλευτικής υποστήριξης εταιρειών έχει
αναπτύξει και προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να καλύψει με
επιτυχία τις ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων και εταιρειών κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Έχοντας
πραγματοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό πετυχημένων στελεχώσεων και αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα
επιλογής ανθρώπινου δυναμικού παράλληλα με τη βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε μπορεί να
σας υποστηρίξει στις διαδικασίες αυτές με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και πάντα με την ποιότητα που διακρίνει τις υπηρεσίες της.
Τα oφέλη προς τους πελάτες μας:
• Έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι θα διαχειριστούν το έργο σύμφωνα με τις
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•
•
•
•

εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.
Σύγχρονη και προσαρμοσμένη μεθοδολογική προσέγγιση, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και βιβλιογραφία ανάλογα με
τον κλάδο και τη θέση.
Εξοικονόμηση χρόνου, για τον πελάτη από τη χρονοβόρα διαδικασία των πολλών συνεντεύξεων και αξιολογήσεων
βιογραφικών.
Μεγαλύτερο εύρος έρευνας αγοράς, από το συνδυασμό δημοσιεύσεων και της συνεχώς ενημερωμένης βάσης δεδομένων
βιογραφικών
Εχεμύθεια, και προς τον πελάτη στη περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
Εγγύηση καταλληλότητας στελέχους, για διάρκεια 6 μηνών στη περίπτωση μη επιτυχούς στελέχωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού κ. Κωνσταντίνο Μοδικό.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Κωνσταντίνος Μοδικός, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, κιν. 6956 303113, e-mail: modikos@atlantisresearch.gr
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Τίτλος: ‘’Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος – Venture and Investment Forum.’’

Στο πλαίσιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της καινοτομίας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει
την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Disrupt SF 2012
Σαν Φρανσίσκο, Η.Π.Α.
8 – 12 Σεπ 2012
IVC Investors Round Table
Μιλάνο, Ιταλία
2 Οκτ 2012
ESA Investment Forum
Τουλούζη, Γαλλία
15 - 16 Οκτ 2012
Turkey Venture Forum
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
18 – 19 Οκτ 2012
Nordic Venture Forum
Κοπεγχάγη, Δανία
7 Νοε 2012
Italian Venture Forum
Τορίνο, Ιταλία
13 Νοε 2012
Balkan Venture Forum
Βελιγράδι, Σερβία
22 – 23 Νοε 2012
Venture Connect
Βουκουρέστι, Ρουμανία
23 Νοε 2012
European Venture Summit
Βερολίνο, Γερμανία
6 – 7 Δεκ 2012
Τα παραπάνω forum και συνέδρια φέρνουν σε επαφή μεγάλα διεθνή venture capital funds που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε
καινοτόμα εγχειρήματα και αναδυόμενες αγορές με επιχειρήσεις που βρίσκονται κυρίως στο στάδιο της εκκίνησης ή της ανάπτυξης
και αναπτύσσουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η διεύρυνση του δικτύου των επαφών μεταξύ
επενδυτών ή χρηματοδοτών και επιχειρήσεων, καθώς και η ανάλυση των ευκαιριών και των τάσεων στην αγορά, με απώτερο
σκοπό την αναγνώριση των πιο πολλά υποσχόμενων καινοτόμων εγχειρημάτων και επιχειρήσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις
• Αξιολόγηση της ιδέας και του εγχειρήματος
• Καθορισμός της φάσης ωρίμανσης του εγχειρήματος ή/και της επιχείρησης
• Αξιολόγηση του Business Plan της επιχείρησης
• Συμβολή στην ανάπτυξη σύντομης παρουσίασης επί του Business Plan, κατάλληλης για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και
την παρουσίαση της επιχείρησης στους επενδυτές
• Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης
• Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
• Ανάπτυξη επαφών με fund managers, μέσω του ευρέως ανεπτυγμένου δικτύου συνεργατών και επαφών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με venture capital funds και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς
• Διοργάνωση μεμονωμένων προσωπικών συναντήσεων με fund managers
• Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις προς επίτευξη χρηματοδότησης καινοτόμου εγχειρήματος ή επιχείρησης
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Παπαγεωργίου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6956 331105, email papageorgiou@atlantisresearch.gr

11

