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Προκηρύχτηκε ο Νέος Επενδυτικός Νόµος
Από 21/4 έως 31/5 οι υποβολές προτάσεων. Τι προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις.

Σηµαντική ευκαιρία ενίσχυσης έως 55% για το σύνολο σχεδόν των οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω του νέου
Επενδυτικού Νόµου 3908/2011. Μετά τη δηµοσίευση των αναµενόµενων υπουργικών αποφάσεων που εξειδικεύουν
τις προβλέψεις του νόµου, οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές πρέπει να ετοιµαστούν άµεσα για να προλάβουν την
προθεσµία υποβολής στις 31/5/2011.
Οι δηµοσιευµένες αποφάσεις αφορούν τα γενικά επενδυτικά σχέδια (τεχνολογικής ανάπτυξης, περιφερειακής
συνοχής και γενικής επιχειρηµατικότητας). Αναµένονται οι αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια (µεγάλα,
πολυετή, επιχειρηµατικότητας των νέων και clusters).
Ουσιαστική καινοτοµία αποτελεί η δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών προσωπικού για εφαρµοσµένη έρευνα.

Τα σηµαντικότερα σηµεία του Ν. 3908/2011 όπως διαµορφώθηκαν από τις υπουργικές αποφάσεις 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.
Η ενίσχυση αφορά τη δηµιουργία νέας µονάδας, είτε την επέκταση υπάρχουσας µονάδας, είτε τη διαφοροποίηση
της παραγωγής µίας µονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα, είτε τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική
διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 15% έως 25%, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική
περιοχή της επένδυσης, η δε ενίσχυση µπορεί να είναι ένας συνδυασµός επιχορήγησης, επιδότησης της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής.
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, τις δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 40% 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.
∆απάνες εφαρµοσµένης έρευνας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και
άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθµό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια), έως 25% για Μεγάλες, 35%
για Μεσαίες και 45% για µικρές επιχειρήσεις.
∆απάνες απόκτησης και επικύρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
έως 35% για Μεσαίες και 45% για Μικρές Επιχειρήσεις.

Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που θα διατεθούν στην πρώτη προκήρυξη των προγραµµάτων:
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηµατικότητας 1.000 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής 500 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 200 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης 100 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 40 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.

Όσα από τα παραπάνω ποσά δεν διατεθούν από την πρώτη εξαµηνιαία περίοδο, θα προστεθούν στα ποσά της
δεύτερης εξαµηνιαίας περιόδου, που είναι κατά 20% µειωµένα σε σχέση µε την πρώτη για τα επενδυτικά σχέδια
Γενικής Επιχειρηµατικότητας και Περιφερειακής Συνοχής. ∆εν υπάρχει πρόβλεψη ποσών για τη δεύτερη περίοδο
για τα σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, παρά µόνο από τα αδιάθετα της πρώτης περιόδου. Ως εκ τούτου, οι
ενδιαφερόµενοι επενδυτές της συγκεκριµένης κατηγορίας πρέπει να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα
περίοδο.
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 .

Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε 2 ή 3 διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων,
θα πρέπει να σταθµίσουν την πιθανότητα επιτυχίας που έχουν για κάθε µία από αυτές, βάσει της βαθµολογίας, ή
βάσει του συνολικού ποσού που διατίθεται ανά κατηγορία, ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη από αυτές.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγµατοποιείται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν σε έντυπη µορφή από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας στα γραφεία υποδοχής επενδυτών. Κατά την παραλαβή ελέγχεται η
πληρότητα του φακέλου και δίνεται η δυνατότητα συµπλήρωσης αυτού εντός 10 ηµερών. Ακολουθεί η αξιολόγηση
και βαθµολόγηση της πρότασης. Με βάση τη βαθµολογία, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών
σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά τα αξιολογούµενα επενδυτικά σχέδια,
πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται και εγκρίνονται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά
σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά
κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, µέχρι
την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική
βαθµολογία αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιµη και σηµαντική η επιλογή
του κατάλληλου και εξειδικευµένου συµβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης,
διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούµενου Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04.
Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η
πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε τη µεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιµασία και την υποβολή
του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου. Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του
τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος
Μικροµεσαίων εταιρειών, εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της 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 (http://www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε µε
τους υπεύθυνους επικοινωνίας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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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 ή να επιλέξετε τον
σύνδεσµο που ακολουθεί προκειµένου να σταλεί αυτόµατο e-mail διαγραφής : ∆ΙΑΓΡΑΦΗ.
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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