Ενηµέρωση- Μάϊος 2013
Τελευταίες τροποποιήσεις του επενδυτικού νόµου 3908/2011

Αξιότιµοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή σας ενηµερώνουµε για τις αλλαγές που ισχύουν από τις 18/04/2013 για τα επενδυτικά προγράµµατα που
εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3908/2011 ύστερα από σχετική τροποποίηση.
Η δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και το 100% της επιδότησης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων όλο το χρόνο, η δυνατότητα
επιλογής της µορφής της επιδότησης (καταβολή χρηµάτων ή φορολογική απαλλαγή) είναι µερικές από τις βασικές τροποποιήσεις του
νόµου, ενώ υπάρχουν και µια σειρά άλλες τις οποίες µπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά στην περίληψη του προγράµµατος.
Οι ενισχυόµενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα, (έως 50% του προϋπολογισµού), πάγια περιουσιακά στοιχεία, ήτοι κτιριακά,
καινούργια σύγχρονα µηχανήµατα, 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), ακόµη και δαπάνες απόκτηση και επικύρωση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (µόνο για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις).
Με δεδοµένο ότι το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν µέχρι τις 28 Ιουνίου 2013 θα αξιολογηθούν για το Α' εξάµηνο του 2013,
σας προτείνουµε να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη µας ώστε να εξετάσουµε από κοινού τα επενδυτικά σας σχέδια και τις δυνατότητες
υποβολής τους εγκαίρως.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, όπως επίσης το συνολικό σχεδιασµό και τη µελέτη του έργου, αλλά
και τη διαχείριση της υλοποίησής του, µε εξειδικευµένους συνεργάτες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας.

Για την
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Γρηγόρης Καλαµακίδης

Γιώργος Χρυσοχοΐδης

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ιευθυντής Χρηµατοδοτικού

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
9o χλµ Θεσσαλονίκης-Θέρµης, ΤΚ 57001, ΤΘ 60683-Θέρµη
Τηλ : 2310 531000, Fax : 2310 552265
e-mail : info@atlantisresearch.gr
http://www.atlantisresearch.gr
© 2013 - ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E.
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