Προκηρύσσεται την Δευτέρα 25 Μαΐου 2009 το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης στη μεταποίηση, τουρισμό, εμπόριο και
υπηρεσίες έως 65%.
Σημαντική ενίσχυση σε όλους τους τομείς της οικονομίας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων από το
πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του 4ου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 1.050 εκ ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:

55% για Νομό Αττικής (πλην νήσων) και Νομό Θεσσαλονίκης.

65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι:

Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.

Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.

Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.

Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε
περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνδυάζουν
τις δραστηριότητές τους π.χ. τη μεταποίηση με το εμπόριο ή τις υπηρεσίες με τον τουρισμό.
Η προδημοσίευση του προγράμματος γίνεται την Δευτέρα 25 Μαΐου. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες
οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.
Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της
προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000 ευρώ και έως 50 εργαζόμενους
προσωπικό, έχουν 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν μέσο κύκλο εργασιών της περασμένης τριετίας:

άνω των 50.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,

άνω των 30.000 ευρώ μέχρι για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
Οι κτιριακές δαπάνες περιλαμβάνουν την δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και για πρώτη φορά
περιλαμβάνεται και η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις
θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και ποσοστό έως 100% για την θεματική ενότητα
τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Οι λοιπές δαπάνες αφορούν προμήθεια νέου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία της
επιχείρησης, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού κλπ.
Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη
διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη
βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία
επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι «ανταγωνιστικό» και καθώς αναμένεται να εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, θα εγκριθούν τα
επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Η παράμετρος αυτή κάνει ιδιαίτερα κρίσιμη την επιλογή του «σωστού»
συμβούλου που δεν θα παραλείψει να υποδείξει όλα τα σημεία που βελτιώνουν την βαθμολογία της πρότασης και αυξάνουν το
ποσοστό επιτυχίας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με επιτυχία σε πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα
στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, με στόχο την ένταξη στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενημερώνει με έκτακτα ενημερωτικά δελτία, αλλά και
προσωπικά εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηματικού σχεδίου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε αμέσως μετά την προκήρυξη και
προδημοσίευση του προγράμματος, την Δευτέρα 25 Μαΐου από την σχετική Περίληψη Ενίσχυσης ΜΜΕ .
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του προτεινόμενου
επιχειρηματικού σχεδίου και σας ενημερώνει για την επιλεξιμότητά σας αμέσως μετά τη δημοσίευση των τελικών οδηγών του
προγράμματος, χωρίς καμία δέσμευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους
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http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Οι «προμηθευτές» που δραστηριοποιείστε στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των επιχειρήσεων (βιομηχανικός,
τουριστικός, γραφείου κλπ), εξοπλισμός μηχανογράφησης, εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών, ενέργεια (θέρμανση, ψύξη,
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ΑΠΕ), περιβάλλον κλπ. έχετε την δυνατότητα να βελτιώσετε τις πωλήσεις σας και να προωθήσετε ευκολότερα τα
προϊόντα σας καθώς πολλά από τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχετε αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλει ώστε να αξιοποιήσετε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.
Παροχή επεξεργασμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με την παρουσίαση των σημαντικών σημείων του κάθε
προγράμματος για γρήγορη και επαρκή κατανόησή του.
Ενημέρωση τηλεφωνικά, με Fax , mail είτε με προσωπική επαφή σε εσάς είτε στους πελάτες σας για πληροφόρηση,
διευκρινήσεις, επίλυση αποριών κλπ.
Έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων – πελατών σας.
Ανάλυση των δεδομένων των επενδυτικών προτάσεων σε σχέση με τις προβλέψεις των προγραμμάτων, εξέταση των
εναλλακτικών δυνατοτήτων και παρουσίαση του πιο συμφέροντος για την κάθε περίπτωσή προγράμματος.
Επισήμανση των παγίδων και των ιδιαίτερων σημείων του κάθε προγράμματος διασφαλίζοντας την αποφυγή λαθών και πως η
απόφαση του πελάτη σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι ώριμη.
Παροχή υλικού για ενημέρωση από την ιστοσελίδα σας, και link της ιστοσελίδας σας με την ιστοσελίδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και το αντίστροφο, για άμεση ηλεκτρονική ολοκληρωμένη ενημέρωση των επισκεπτών αμφότερων των
ιστοσελίδων για τα προϊόντα και υπηρεσίες της κάθε εταιρείας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Τάσος Ταπεινόπουλος τηλ 2310 531000 εσωτ 120 κιν 6943 293056,e mail: tapeinopoulos@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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