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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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Παράταση έως της 02/03/2015 της υποβολής προτάσεων του τοπικού προγράμματος LEADER
στο Νομό Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΣΗ L123α
ΔΡΑΣΗ L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Επιχορήγηση: 50% Ανώτατο ύψος επένδυσης : 500.000,00€
Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Περιγραφή
Η δράση αφορά στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης-τυποποίησης
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων κατά προτεραιότητα στους τομείς Δημητριακά, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Κρέας, Γάλα και Αυγά.
Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας
και καινοτομίας, η δημιουργία «νέων προϊόντων», η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η υγιεινή και ασφάλεια
αυτών, καθώς και η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων μεταποίησης σε συνάρτηση με το ιδιαίτερης σημασίας φυσικό
περιβάλλον της περιοχής.

Διαμόρφωση 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 - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του

γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.

Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, 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) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών
και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων
(συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες για την αρχική πιστοποίηση
των συστημάτων αυτών.

Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου,
δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

ΔΡΑΣΕΙΣ L312-1 / L312-2 / ΔΡΑΣΗ L313-3
ΔΡΑΣΗ L312-1: Iιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Επιχορήγηση: 50% Ανώτατο ύψος επένδυσης : 300.000,00€
Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ενδεικτικούς
κλάδους . Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής
προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής- υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες,
έπιπλα, έπιπλα κουζίνας), γεωργικών-δασοκομικών μηχανημάτων.
ΔΡΑΣΗ L312-2:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Επιχορήγηση: 50% Ανώτατο ύψος επένδυσης : 300.000,00€
Δικαιούχοι:
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου(πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, δραστηριότητες σχετικές με τη
φυσική ευεξία, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών,
λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, κλπ.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης,
όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
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Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων
αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι
5% του συνολικού κόστους.
Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά
μηχανήματα κλπ), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς
επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.

ΔΡΑΣΗL3125:
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Επιχορήγηση:
50% Ανώτατο ύψος επένδυσης : 300.000,00€
Δικαιούχοι:
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου(πολύ μικρές επιχειρήσεις) στη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις.
Περιγραφή:
Με την παρούσα δράση, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης και ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δικτύων της περιοχής παρέμβασης, γεγονός που επιτρέπει τη
δημιουργία κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων και συνακόλουθα πακέτων προσφοράς (υπηρεσιών και προϊόντων).
Με στόχο: την ολοκλήρωση του εγχειρήματος που ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (δημιουργία κρίσιμης μάζας προϊόντων, υπηρεσιών
και επιχειρήσεων) την ενίσχυση της καινοτομίας του παραγωγικού συστήματος (με βάση τα πορίσματα των εμπειρογνωμοσύνων, για την εισαγωγή
καινοτομικών στοιχείων στις επιχειρήσεις) τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (με βάση τα πορίσματα των
εμπειρογνωμοσύνων, για τις πρόσθετες κοινές προδιαγραφές ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών) Επιπλέον, δίνεται και η δυνατότητα
δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων, με τη σύσταση ενός κοινού φορέα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να
υλοποιήσουν κοινές δράσεις εξειδικευμένου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων τους και τη δημιουργία κοινού
προσανατολισμού. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και ελκυστικότητας της περιοχής μέσω μιας σειράς ενεργειών με
ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση της προώθησης-προβολής των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην καινοτόμο
προσέγγιση αυτής, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και «έξυπνες πρακτικές».

Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων - μελών
Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την
εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ.
παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α' ύλης κ.λπ.

Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και
μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου, συμμετοχή σε
εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του.
Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών
Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος, δηλαδή η περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας του Δήμου
Βόλβης, των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχιάς, Διαβατών, Νέας Μαγνησίας και Ανατολικού του Δήμου Δέλτα, των Δημοτικών
Ενοτήτων Ασσήρου και Λαγκαδά καθώς και των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και
Λαγκαδικίων του Δήμου Λαγκαδά,των Τοπικών/ΔημοτικώνΚοινοτήτωνΑσβεστοχωρίου, Εξοχής και Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,
των Δημοτικών Ενοτήτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνος και των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθύλακκου,
Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Χαλκηδόνος και των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.



Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ.2310 531000, εσωτ.140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κακανάς, τηλ.2310 531000, εσωτ.156 e-mail:kakanas@atlantisresearch.gr

2.

Επιχείρηση του EMMINVEST επιλέχθηκε ανάμεσα στις 25 καλύτερες στο European Venture
Summit (EVS) 2014

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική A.E. συντονιστής του προγράμματος EMMINVEST συμμετείχε ενεργά στο European Venture
Summit 2014. Η εταιρία MADGIC διακρίθηκε ανάμεσα στις 25 πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
συνολικά εννέα εταιρίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EMMINVEST και δραστηριοποιούνται στον τομέα εφαρμογών
κινητών υπηρεσιών συμμετείχανε στην τελική φάση.
Το πρόγραμμα του EMMINVEST έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης καθώς η MADGIC συμμετείχε εντατικά
στα προγράμματα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης στο πλαίσιο του έργου. Την συμμετοχή της στην
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τελική φάση του EVS είχε κερδίσει μέσω της παρουσίασης που είχε κάνει στο MOB-IP Investment Forum που έλαβε χώρα στην
Θεσσαλονίκη στις 27&28 Μαίου 2014.
Συνολικά τρία sessions με επιχειρήσεις του EMMINVEST παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο του European Venture Summit (EVS)
και έλαβαν μεγάλης αποδοχής από ευρωπαίους επενδυτές και επιχειρηματίες. Πέρα από τις διάφορες παρουσιάσεις
επιχειρήσεων του EMMINVEST υπήρχε ένα panel που συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο των εφαρμογών
κινητών υπηρεσιών όπως τις δυσκολίες χρηματοδότησης και τους τρόπους αντιμετώπισης και τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται την δεδομένη χρονική στιγμή από στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών fund, διαχειριστής του οποίου ήταν ο κ.
Άγγελος Μαγκλής και συντονιστής του προγράμματος EMMINVEST.
European Venture Summit (EVS)
ο
Το 8 ετήσιο European Venture Summit, ένα από τα πιο πρωτοπόρα event δικτύωσης και επενδύσεων για start-up υψηλής
τεχνολογίας και δυναμικής ανάπτυξης, επενδυτές venture capital, εταιρίες τεχνολογίας, έλαβε χώρο στο Ντίσελντορφ στις
8&9 Δεκεμβρίου2014. Ανάμεσα στους 300 και πλέον συμμετέχοντες στο Venture Summit υπήρχαν 120 επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και παρουσίασαν τις επενδυτικές τους προτάσεις μπροστά σε διεθνείς επιτροπές
αποτελούμενες από επενδυτές Venture Capital.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Μανός Μπαρτζάκης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, email: bartzakis@atlantisresearch.gr
Υπευθνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

3.

ΜμΕ : Κεφάλαιο κίνησης και αναχρηματοδότηση δανείων, ύψους 200 εκατ. Ευρώ, μέσω του IfG

200 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε ΜμΕ μέσω του IfG μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά την
χορήγηση κεφαλαίου κίνησης καθώς και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων ΜμΕ. Πιο συγκεκριμένα:
Το «IfG - Greek SME finance SA» αποτελεί το πρώτο υποταμείο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (Institute for Growth IfG), το οποίο μπορεί να παρέχει δάνεια για κεφάλαια κίνησης ΜμΕ με πολύ ευνοϊκά επιτόκια και αποπληρωμή του
κεφαλαίου στη λήξη, καθώς και να αναχρηματοδοτεί υφιστάμενα δάνεια. Το Ταμείο διαθέτει 200 εκατ. ευρώ, τα οποία θα
διοχετευτούν σε ΜμΕ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Το συνολικό ποσό των 200 εκατ. ευρώ προέρχεται από την ισόποση
συμμετοχή του Ελληνικού Δημόσιου μέσω του ΕΤΕΑΝ (100 εκ. ευρώ) και της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW (100 εκ.
ευρώ). Επίσης, το σύνολο της χρηματοδότησης αναμένεται να φτάσει στα 700 εκατ. ευρώ μέσα σε 7 χρόνια, δεδομένου πως η
χρηματοδότηση των ΜμΕ πρόκειται να γίνει με ανακυκλούμενες πιστώσεις, δηλαδή τα δάνεια που θα εξοφλούνται στις
τράπεζες από τις ΜμΕ θα μπορούν να επαναχορηγηθούν σε άλλες ΜμΕ.
Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να πάρουν δάνεια από το Ταμείο θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις τράπεζες που έχουν
συμβληθεί με το Ταμείο για τη διοχέτευση των κεφαλαίων στις ελληνικές επιχειρήσεις και μέχρι σήμερα αποτελούνται από
την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank. Η έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 με την
υπογραφή των τεσσάρων πρώτων δανειακών συμβάσεων, το ύψος των οποίων ανέρχεται από 300.000-500.000 ευρώ η κάθε
μια, ενώ το επιτόκιο είναι κάτω από 2%.
Σημειώνεται ότι το IfG θα αποτελείται από τρία υποταμεία συνολικά. Τα άλλα δύο υποταμεία θα ξεκινήσουν επίσης μέσα στο
2015 και αφορούν σε κεφαλαιουχική συμμετοχή σε βιώσιμες ΜμΕ με προοπτικές ανάπτυξης μέσω επενδύσεων venture
capital και private equity καθώς και στη χρηματοδότηση περιφερειακών έργων υποδομής κυρίως στην περιφέρεια. Μέχρι
στιγμής τα τρία υποταμεία για τη στήριξη των ΜμΕ, έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εξειδικεύεται σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και διατηρεί ηγετικό ρόλο στον
κλάδο θέτοντας στη διάθεση των πελατών της τη μακρόχρονη εμπειρία της και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. Είμαστε στην
διάθεση όλων των οργανισμών και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρίας μας για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: koura@atlantisresearch.gr
Μάνος Μπαρτζάκης , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, email: bartzakis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

4.

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της
εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών.
Ο όρος ‘Εύλογη Αγοραία Αξία’ σημαίνει, για τους σκοπούς μίας οικονομικής μελέτης αποτίμησης, την τιμή στην οποία μία
τέτοια περιουσία θα άλλαζε χέρια ανάμεσα σε ένα πρόθυμο αγοραστή και ένα πρόθυμο πωλητή, όταν κανένας από τους δύο
δεν βρίσκεται κάτω από πίεση να αγοράσει ή να πουλήσει, όπου και οι δύο γνωρίζουν τα σχετικά δεδομένα και η
αγοραπωλησία γίνεται με δίκαιο τρόπο και για τους δύο.
Στην διαδικασία Αποτίμησης Επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων για τον προσδιορισμό
αυτής. Όλες οι μέθοδοι που τελικά χρησιμοποιούνται, δίνουν εν τέλει ένα μέτρο της αξίας της επιχείρησης.
Είναι απαραίτητο δηλαδή να προσδιορίζεται η αξία των επιχειρήσεων και θεωρητικά από ειδικούς μελετητές. Ανεξάρτητα από
το ποιά μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για την αποτίμηση συγκεκριμένης επιχείρησης, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται
περισσότερες της μίας μέθοδοι και κατόπιν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί
καλύτερα το δυναμικό της επιχείρησης και να προσδιοριστεί η αξία της υπό διαφορετικές συνθήκες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσες
επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Γιάννης Ευγενίδης, τηλ. 210 6563800, e-mail: evgenides@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

5.

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Συνέπειες μη τήρησης Κυρώσεις Άρθρο: 10
(Ν.3299/2004)

Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι
την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πουν έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μετά την 1.1.2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι
ΜΜΕ, οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
β) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που
προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
δ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά
φαινόμενα.
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ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά
αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην
εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών
(3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να
εγκριθούν πάνω από δύο φορές.
Β. Οι παραπάνω επιχειρήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής οργάνου:
(α) Να μεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής
τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι
μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.
β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της
λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει
στον εκμισθωτή.
Γ. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού και των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη
απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5)
έτη μετά τη δημιουργία τους και/ή τρία (3) έτη σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Δ. Επιπλέον οφείλουν, για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
ή τριών (3) ετών σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση
αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται στις διατάξεις
του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως
άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών αντιστοίχως.
Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην
επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται
σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

6.

Επιχειρηματικό comeback μέσω αναδιάρθωσης δανείων επιχειρήσεων

Στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα οι επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές με προοπτικές και δυνατότητες, αναζητούν
λύσεις στο πρόβλημα των δανείων τους ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία και την ανάπτυξη τους.Οι Τράπεζες από την άλλη
πλευρά, αποδέχονται πειστικά σχέδια βιωσιμότητας υπερχρεωμένων οργανισμών, αλλά στην βάση ενός ρεαλιστικού,
πρακτικά εφαρμόσιμου και αξιόπιστου σχεδίου.
Συνοπτικά ένα σχέδιο βιωσιμότητας οφείλει να αναγνωρίζει και να προβάλλει τα προβλήματα της επιχείρησης, τις λύσεις και
τελικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθούν αυτές. Στο πλείστο των περιπτώσεων των σχεδίων αυτών
προτείνεται αναδιοργάνωση του δανεισμού αλλά σκοπός όλων αυτών οφείλει να είναι πάντα το επιχειρηματικό come
back. Εάν υπάρξει ικανοποίηση από πλευράς Τράπεζας και συμφωνηθεί το σχέδιο, τότε η κάθε πλευρά καλείται να τιμήσει το
δικό της μέρος. Δηλαδή η επιχείρηση να υλοποιήσει το σχέδιο (το οποίο παρακολουθείται συνήθως μηνιαίως) και η Τράπεζα
ικανοποιεί το αίτημα αναδιάρθρωσης του δανείου.
Η ανάληψη της ευθύνης για την σχεδίαση και την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του επιχειρηματικού come
back, θα πρέπει να γίνει από εξωτερικούς συνεργάτες, τους οποίους πρέπει να εμπιστεύεται τόσο η Τράπεζα όσο και ο
επιχειρηματίας.
Ολοκληρώνοντας, επιχειρήσεις που αν και έχουν κόκκινα δάνεια, έχουν και προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης,
εκτιμάται πως θα στηριχθούν από το τραπεζικό σύστημα με σκοπό και στόχο το come back της επιχείρησης.Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Συμβουλευτική Α.Ε. χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια, σε όσες επιχειρήσεις
την επιλέξουν και την εμπιστευθούν.
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Παράλληλα η επιχείρηση μας, ως εταιρεία ‘corporate finance’, δύναται να σας καθοδηγήσει σε οποιοδήποτε project και να
σας προτείνει την βέλτιστη χρηματοδοτική λύση γι αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της
εταιρείας μας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: koura@atlantisresearch.gr
Μάνος Μπαρτζάκης , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, email: bartzakis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Γιάννης Ευγενίδης τηλ.210 6563800, email:evgenides@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

7.

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές εισάγονται με το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020,
με το οποίο – μεταξύ των άλλων – επιχειρείται επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και βελτίωση των δομών αξιοποίησης των
κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Σκοπός του νέου ΕΣΠΑ είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προκειμένου να επιταχυνθεί η αξιοποίηση 21 δις ευρώ που
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Περαιτέρω, επιχειρείται η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, επιτάχυνση των διαδικασιών, υποστήριξη και ενίσχυση
των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης καθώς και της ενίσχυσης της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης
της απάτης.
Το νέο ΕΣΠΑ ενσωματώνει τις Εθνικές Προτεραιότητες σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο:
 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε κλάδους που παρουσιάζουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
 Ολοκλήρωση βασικών υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος
 Αντιμετώπιση της κρίσης, καταπολέμηση της φτώχειας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

1.
2.
3.
4.
5.

Κύριοι άξονες Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα,
με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον
Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Αποτελείται από 6 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη μέγιστη συνέργεια και αποτελεσματικότητα, στους
ακόλουθους τομείς:
 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία: €4,5 δις
 Μεταρρύθμιση του Δημοσίου: €0,5 δις
 Περιβάλλον – Μεταφορές: €4,2 δις
 Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση: €2,6 δις
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: €5,2 δις
 Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας: €0,33 δις (εκτίμηση)
και από 13 Περιφερειακά Προγράμματα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
 Προϋπολογισμός: €6,75 δις
 Αύξηση του ποσοστού που διαχειρίζονται τα ΠΕΠ από 22% σε 35%
 Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια
 Διαχείριση περισσότερων πόρων από κάθε Περιφέρεια
 Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Ελένη Μαραβέλια, τηλ. 2310531000 (εσωτ.140), email maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
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Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

8.

Ν.3908/2011: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Σύμφωνα με το ν.4314/2014, άρθρο 111, παρατείνεται μέχρι 31/12/2016 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011, ανεξάρτητα εάν έχει ολοκληρωθεί η αρχική προθεσμία
ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή ορίζεται πριν τις 31/12/2016.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

9. Προδημοσίευση προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Η συγκεκριμένη προδημοσίευση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αφορά τη νέα προκήρυξη του
προγράμματος ΠΑΒΕΤ με στόχο την υποστήριξη ερευνητικών έργων, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας ,στους ακόλουθους τομείς:
1) Αγρό-διατροφή
2) Υγεία και Φάρμακα
3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4) Ενέργεια
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
45 εκ. € . Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης (σε εκ €) ανά θεματικό τομέα και ανά περιφέρεια παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα.
Κατηγορίες Περιφέρειας
Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Περιφέρειες Μετάβασης
Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Σύνολο

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλαδα
Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική, Νότιο Αιγαίο

Θεματικός Τομέας

Σύνολο

1

2

3

4

3,5

1

2,5

2,5

9,5

3

1

1,5

1,5

7

2,5

4,5

3,5

3

13,5

9

6,5

7,5

7

30

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους , με παραγωγική δραστηριότητα , οι
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης , έχουν κλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας
και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τέσσερις θεματικούς τομείς.
Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση (με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. του ιδιωτικού ή
και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί) ή συμπράξεις από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους
επιχειρήσεις .
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Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται ,επί συμβάσει ,(υπεργολαβία),από φορείς εκτέλεσης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης όπως :
ΑΕΙ ,ΤΕΙ ,Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή ινστιτούτα ,ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας
των ΤΕΙ ,ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ,φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004.
Τα χαρακτηριστικά των έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Α.

Μία (1) ή δυο (2) επιχειρήσεις

Β.

Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες μεταξύ
τους επιχειρήσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ
12-24 μήνες

ΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έως 400.000€

12-24 μήνες

Έως 800.000€

Οι κατηγορίες δαπανών επιλέξιμες προς επιχορήγηση αφορούν:
α)Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο /νέο προσωπικό) ή με σύμβαση
μίσθωσης έργου .
β)Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
γ)Δαπάνες υπεργολαβίας και για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας .
δ)Πρόσθετα γενικά έξοδα (μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες ,αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα).
ε)Δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό (ισχύει μόνο για
ΜΜΕ).
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία έρευνας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη ) και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ,παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Πειραματική
Ανάπτυξη

Βιομηχανική Έρευνα

Κατηγορία Έρευνας
Εφόσον το έργο προβλέπει μία (1)επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων
Εφόσον το έργο προβλέπει πραγματική
συνεργασία μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον
ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω
από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου
- υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ.
Εφόσον το έργο προβλέπει μία (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων.
Εφόσον και στην περίπτωση του έργου
πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω
προϋπόθεση της κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.

Πολύ Μικρές &
Μικρές επιχ/σεις
70%

Μεσαίες
επιχ/σεις
60%

Μεγάλες
επιχ/σεις
50%

80%

65%

45%

25%

60%

40%

Η ενίσχυση δαπανών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορά μόνο τις ΜΜΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 50 %.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην ΓΓΕΤ ηλεκτρονικά ,ενώ η αξιολόγηση τους θα επιτελεσθεί σε δύο κύκλους (cut-off dutes).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την περίληψη της προδημοσίευσης του προγράμματος στην ιστοσελίδα
μας www.atlantisresearch.gr.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από το 1992 αποτελεί την πλέον εξειδικευμένη εταιρεία υποστήριξης των ελληνικών
επιχειρήσεων σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής ,αξιολόγησης και σχεδιασμού , καθώς και υποβοήθησης χρηματοδότησης
ερευνητικών και τεχνολογικών έργων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα , με υψηλό ποσοστό επιτυχίας .
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665 , email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

10.

Πρόγραμμα FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) – FI-ADOPT
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜμΕ) υψηλής τεχνολογίας μπορούν να υποβάλλουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικές προτάσεις για την
ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).
H συγκεκριμένη πρόσκληση για υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων διαχειρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο FI-ADOPT, το
οποίο θα διενεργήσει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιλεγούν έργα που θα αναπτύξουν
καινοτόμες εφαρμογές στους τομείς της τηλε-εκπαίδευσης, της τηλε-ιατρικής/υγιεινής διαβίωσης και της κοινωνικής
δικτύωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων αποτελεί η χρήση και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
«σύννεφου» FI-WARE.
Επιλέξιμοι Φορείς
•

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).

•

Ομάδες από επιχειρηματίες (έως 4 άτομα) που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες διαδικτύου (Web Entrepreneurs).

•

Όλοι οι φορείς (φυσικά/νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να εδρεύουν σε μια από τις κάτωθι επιλέξιμες χώρες:
o

Χώρες ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

o

Συνεργαζόμενες χώρες: Αλβανία, Βοσνία Ερζαγοβίνη, Νησιά Φερόε, ΦΥΡΟΜ, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν,
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία.

Επιλέξιμες Δαπάνες
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
υλοποίηση του έργου.
4. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων, προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και αναλώσιμα).
5. Έμμεσα κόστη (overheads): max. 25% των γενικών εξόδων.
Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και ποσά ενίσχυσης
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τον προϋπολογισμό κάθε έργου. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100%, με την προϋπόθεση
ότι η δημόσια επιχορήγηση ανά έργο θα κυμαίνεται από 50.000 € έως 150.000 €.
Ημερομηνίες Υποβολής
Το FI-ADOPT θα διεξάγει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς (calls) με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Call 1
Call 2
Call 3

Ενδεικτική
Ημερομηνία
Δημοσίευσης
15/8/2014
15/11/2014
15/2/2015

Ημερομηνία
έναρξης υποβολής
προτάσεων
15/9/2014
15/12/2014
15/3/2015

Καταληκτική
ημερομηνία (στις
17:00 CET)
30/10/2014
30/1/2015
30/4/2015

Διάρκεια έργων
Η μέγιστη χρονική διάρκεια κάθε έργου του Call 1 θα είναι 15 μήνες.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια των έργων στα επόμενα δυο calls θα είναι 12 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη περίληψη του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της
εταιρείας μας
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@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
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

11.

Πρόγραμμα ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – HORIZON 2020” για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε 12 ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση, όπως είναι η εξατομικευμένη υγειονομική
περίθαλψη, οι μεταφορές, η «πράσινη» ενέργεια, η ψηφιακή ασφάλεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι
«έξυπνες» πόλεις, κ.α. Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις.
Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπεται η δραστική περικοπή της γραφειοκρατίας και η
απλούστευση κανόνων και διαδικασιών, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα
καινοτόμων επιχειρήσεων.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €.
• Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα υπάγονται κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.
• Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Παράλληλα
υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs).
• Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας.
• Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Για κάθε έργο θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Για έργα καινοτομίας το
ποσοστό θα είναι 70% ενώ για έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%. Για τις ΜΚΟ το ποσοστό
χρηματοδότησης θα είναι 100% ανεξαρτήτως του είδους του έργου.
• Συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads): 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων
Υπεργολάβων, δαπάνες τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Σχετικά με τις μεγάλες εταιρείες υπάρχει
οδηγός της Κοινότητας για το πώς θα μπορούν να μεταφέρουν ορισμένα από τα έμμεσα κόστη στα άμεσα.
• Μείωση του χρόνου για την υπογραφή Σύμβασης: 5 (έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων)+3 μήνες (έως υπογραφής
της Σύμβασης).
• Εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ (SME Intrument), που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις:
o Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €).
o Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών).
o Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
κλπ.).
• Βεβαιώσεις Ορκωτών λογιστών απαιτούνται μόνο για τις τελικές πληρωμές και όταν η συνολική χρηματοδότηση
των άμεσων δαπανών και του μέσου κόστους προσωπικού είναι μεγαλύτερο από 325.000 €.
• Υπάρχει δυνατότητα για πιστοποιητικά μέσου κόστους προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι
ιδιοκτήτες των εταιρειών να λαμβάνουν πληρωμή, μιας και θα μπορούν να εξομοιώνονται με το υπόλοιπο
προσωπικό.
• Εκ των υστέρων έλεγχοι (ex-post audits) σε ολοκληρωμένα έργα θα γίνονται μέσα σε 2 χρόνια από την
ημερομηνία αποπληρωμής. Κριτήρια για την επιλογή των εταίρων στους οποίους θα γίνεται έλεγχος θα είναι α) η
πιθανή κακή προϊστορία του φορέα και β) η μεγάλη του συμμετοχή και απορρόφηση κονδυλίων από έργα του
Horizon 2020.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια:
• Αρτιότητα πρότασης (Excellence).
• Αντίκτυπος (Impact).
• Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation).
Σε περίπτωση ίδιας συνολικής βαθμολογίας μεταξύ προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον Αντίκτυπο της πρότασης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
• Για λόγους ευκολίας οι ετήσιες συνολικές παραγωγικές ώρες καθορίζονται σε 1.720 (περίπου 144 ώρες/μήνα).
Υπάρχει βέβαια και η ελευθερία ο εκάστοτε φορέας να ακολουθεί τον συνηθισμένο τρόπο που υπολογίζει τις
παραγωγικές ώρες του προσωπικού του χωρίς να λαμβάνει υπόψη το παραπάνω νούμερο. Σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνει τις παραγωγικές ώρες, κατά την διενέργεια του ελέγχου
από την Κοινότητα.
• Για μέλη της Ομάδας Έργου που θα δουλεύουν 100% του χρόνου τους σε κάποιο έργο, δεν θα απαιτούνται
timesheets.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
•
ICT (Information Communication Technologies): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: νέα γενιά συστημάτων και
δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες και διαχείριση περιεχομένου, ρομποτική, κ.α.
• ICT Δράσεις Καινοτομίας
• Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα
εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Βελτιστοποίηση διαδικασιών
για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπουρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α.
• Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς
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•

•

και στις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Ευφυής ενέργεια
(κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ), ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού άνθρακα, έξυπνες πόλεις και
κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α.
FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου
τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικά
υποβολής:
o Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών).
o Υποβολή πρότασης 15 σελίδων.
o 1 στάδιο υποβολής, 1 στάδιο αξιολόγησης.
o Εξειδικευμένα στον χαρακτήρα του προγράμματος κριτήρια αξιολόγησης.
SMART CITIES (Innovation Actions): Χαρακτηριστικά προγράμματος:
o Ο Π/Υ προγράμματος για το 2015 είναι 107 εκατ. €.
o Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας.
o Π/Υ έργων: 18-25 εκατ. €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην συνέχεια παρατίθενται οι 3 βασικοί πυλώνες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και οι δράσεις που
περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τους πυλώνες:
Πυλώνας "Επιστημονική Αριστεία"
-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
- Δράσεις Marie Skłodowska –Curie.
- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET).
- Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των e-Υποδομών).
Πυλώνας "Βιομηχανική Υπεροχή" - Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEITs)
- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).
- Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα υλικά, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογίες Παραγωγής.
- Διάστημα.
- Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (χρηματοδοτικά μέσα).
- Καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
- Εργαλείο για τις ΜμΕ (SME Instrument).
Πυλώνας "Κοινωνικές Προκλήσεις"
- Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία.
- Ασφάλεια των τροφίμων / βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία / θαλάσσια, ναυτιλιακή
και χερσαίων υδατικών πόρων έρευνα και βιο-οικονομία.
- Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.
- Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές.
- Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, η αποδοτικότητα των πόρων και οι πρώτες ύλες.
- Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και
σκεπτόμενες.
- Ασφαλείς κοινωνίες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική περίληψη στο site της εταιρείας
μας http://www.atlantisresearch.gr καθώς επίσης οι υπεύθυνοι του έργου θα είναι στη
διάθεσή σας να σας παρέχουν όποιες διευκρινήσεις τυχόν χρειαστείτε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου, Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

12.

Πινακίδα δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στις
διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11
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Αναρτήθηκε στο www.ependyseis.gr ο οδηγός δημοσιότητας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επενδυτές που έχουν
ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/04 και 3908/11.
Πιο συγκεκριμένα, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευσή της, οι φορείς υποχρεούνται να αναρτήσουν μόνιμη επεξηγηματική
πινακίδα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:








Στη θέση της επωνυμίας συμπληρώνεται η επωνυμία του Υπουργείου ή της αρμόδιας Περιφέρειας.
Στη θέση Φορέας Επένδυσης: αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης
Στη θέση Αντικείμενο Επενδυτικού Σχεδίου: αναγράφεται το αντικείμενο όπως ορίζεται στην Απόφαση Υπαγωγής
Στη θέση Προϋπολογισμός: αναγράφεται το ποσό της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
Στη θέση Ποσό Χρηματοδότησης: αναγράφεται το ποσό επιχορήγησης
Στο τέλος συμπληρώνεται ανάλογα ο επενδυτικός νόμος στις διατάξεις του οποίου έχει υπαχθεί το επενδυτικό σχέδιο :
3299/2004 ή 3908/2011, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ολοκλήρωσης

Εάν η επένδυση έχει περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, η πινακίδα αναρτάται σε κάθε τόπο εγκατάστασης.
Τεχνικές Προδιαγραφές








Μέγεθος Πινακίδας: Τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτη από το κοντινότερο σημείο δημόσιας πρόσβασης, και τουλάχιστον
Α3
Υλικό Διαφημιστικής Πινακίδας: Τέτοιο ώστε να ανθίσταται στη φυσική φθορά ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης αυτής
Υλικό Μόνιμης Επεξηγηματικής Πινακίδας και τρόπος τοποθέτησης: Το υλικό κατασκευής της επεξηγηματικής πινακίδας
καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν την μόνιμη εγκατάστασή της
Γραμματοσειρά: VERDANA
Περιθώρια της πινακίδας: 5% του μήκους της ακμής
Διάσταση Περιοχής Α: 30%, Περιοχής Β: 50%, Περιοχής Γ: 20%
Χρώμα Σημαίας: Blue: Pantone 286 c / CMYK (%) 100-60-0-5

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
στον σύνδεσμο: http://www.ependyseis.gr/news/odigos_dimosiotitas_ependyseon_101014.pdf
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.140),email maravelia@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
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826
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