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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 Τρέχοντων Προγραμμάτων.
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.
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.
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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.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – HORIZON 2020”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στις 30 Νοεμβρίου 2013, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020 ή H2020) για επενδύσεις στην
έρευνα και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. Ευρώ για
την περίοδο 2014-2020.
Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Προτεραιότητα του
προγράμματος είναι η μεταφορά των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων
πολιτών. Οι 3 κύριοι βασικοί άξονες-στόχοι του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι:
1) Η στήριξη της Ευρώπης ως παγκόσμιο ηγέτη στον επιστημονικό χώρο (Excellent Science).
2) H εξασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής στην καινοτομία (Industrial Leadership).
3) H αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων (Societal Challenges).
Για το διάστημα 2014-2015, το Πρόγραμμα θα εστιάσει 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 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. Προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου κατ’ αποκοπή ποσοστού για έμμεσες δαπάνες (25% των άμεσων δαπανών) και
δύο ποσοστά χρηματοδότησης, ένα για έρευνα (χρηματοδότηση 100%) και ένα για δραστηριότητες που αφορούν την αγορά
(χρηματοδότηση 70%). Θα υπάρχει μοναδικό σημείο πρόσβασης για τους συμμετέχοντες, λιγότερα έντυπα στην κατάρτιση
προτάσεων, λιγότεροι έλεγχοι και λογιστικές εξακριβώσεις και μείωση κατά 100 ημέρες κατά μέσον όρο του χρόνου μεταξύ της
υποβολής της πρότασης και της λήψης της χρηματοδότησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €.
Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.
Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Θα υπάρχουν
συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs).
Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας.
Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής.
Τα πρώτα calls «άνοιξαν» στις 11 Δεκεμβρίου 2013.
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 θα βγει
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, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις:
 Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €).
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών).
 Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ.).
Βεβαιώσεις Ορκωτών λογιστών θα απαιτούνται μόνο για τις τελικές πληρωμές και όταν η συνολική χρηματοδότηση
των άμεσων δαπανών και του μέσου κόστους προσωπικού είναι μεγαλύτερο από 325.000 €.
Θα 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 θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια:
o Αρτιότητα πρότασης (Excellence).
o Aντίκτυπος (Impact).
o Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation).
Σε περίπτωση ίδιας συνολικής βαθμολογίας μεταξύ προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα 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. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
o Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες
και διαχείριση περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α.
o Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 694 εκατ. €.
ICT Δράσεις Καινοτομίας
o ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme: Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12.
o ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate
IoT & very high rate (>1 Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration).
Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα
εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
o Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας
και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους
εργαζόμενους, κ.α.
o Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 116 εκατ. €.
Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς και στις
τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
o 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.
o Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι περίπου 560 εκατ. €.
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 2014 είναι 89 εκατ. € και 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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ (SME Istrument)
Ιδιαίτερη έμφαση στις κλήσεις του «Ορίζοντα 2020» δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει δεσμευθεί
πολιτικά το 20% του προϋπολογισμού να διατεθεί για τις ΜμΕ, μέσω των πυλώνων "Κοινωνικές προκλήσεις" και "LEITs", μέσω ενός
νέου εργαλείου για τις ΜμΕ που θα διαθέσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2014 - 2015, μέσω μέτρων στήριξης υπό τον τίτλο
"Καινοτομία στις ΜμΕ" και μέσω εργαλείων πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου, συμπράξεων Δημοσίου/Δημοσίου με τη συμμετοχή
των κρατών-μελών.
Ειδικότερα, αναφορικά μέσω του εργαλείου για τις ΜΜΕ το Πρόγραμμα στόχο έχει:
 Να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν στα πρώιμα στάδια μιας ιδέας, στην διάρκεια της διεξαγωγής
έρευνας υψηλού κινδύνου και καινοτομίας από τις ΜΜΕ , καθώς και η τόνωση πρωτοποριακών καινοτομιών.
 Να ενισχύσει όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για ανάπτυξη, εξέλιξη και
διεθνοποίηση .
 Να παράσχει υποστήριξη για όλους τους τύπους καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των μη - τεχνολογικών, κοινωνικών
καινοτομιών καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές έχουν σαφή
προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πώς θα λειτουργήσει το εργαλείο για τις ΜμΕ;
Το χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜμΕ θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης με απλούς κανόνες και
διαδικασίες, καθώς και σταδιακή υποστήριξη κατά την διάρκεια 3 φάσεων, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο
καινοτομίας .
Οι 3 φάσεις διακρίνονται ως εξής:
- Η Φάση 1 (Φάση Βιωσιμότητας) θα επιτρέψει την αξιολόγηση του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού ενός έργου/ιδέας.
Στην συνέχεια, θα εξεταστεί η βιωσιμότητα της ιδέας , θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι, το καθεστώς των πνευματικών
δικαιωμάτων, η αναζήτηση εταίρων, η σχεδίαση της μελέτης, η πρόθεση πιλοτικής εφαρμογής της ιδέας, το επιχειρηματικό
σχέδιο της ιδέας.
- Φάση 2 : μια κύρια χρηματοδότηση θα παραχωρείται στην ΜμΕ για να αναλάβει την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας
έμφαση στην επίδειξη του προϊόντος/υπηρεσίας και την αναπαραγωγή της αγοράς (market replication). Ειδικότερα, θα δοθεί
έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, τον έλεγχο, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και
υπηρεσιών , τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς ,
διαδικασίες κλπ. ) , η αντιγραφή της αγοράς , εμπλουτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο προϊόντος/υπηρεσίας.
- Φάση 3 (Φάση Εμπορικής Εκμετάλλευσης): Οι ΜμΕ θα υποστηρίζονται έμμεσα μέσω απλοποιημένης πρόσβασης σε
κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (VCs, Business Angels, κλπ.).
Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας φάσης θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει στην επόμενη.
Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς των πυλώνων «Κοινωνικές
Προκλήσεις» και «LEIT». Ενδεικτική αναφορά:
 LEIT-ICT: ICT37 – 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme
 LEIT-NMP: NMP25–2014-15: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
 LEIT-BIOTEC: BIOTEC5–2014-15: SME-boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and
sustainability
 ENERGY-SIE: SIE1–2014-15: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 HEALTH-PHC: PHC12-2014-15: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 1ου 6ΜΉΝΟΥ 2014
Ανοικτή κλήση για υποβολή προτάσεων
Personalized Health Care (Health) – 1st stage
Biotechnology – 1st stage
Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative,
Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 1st stage
Mobility for Growth (MG-Transport) – 1st stage
Factories of the Future (FoF) + Energy Efficient Buildings (EeB) + Sustainable Process
Industries (SPIRE)
Energy
Mobility for Growth (MG-Transport) – single stage
FET-Proactive - emerging themes and communities – single stage
Low Carbon Energy (LCE) – 1st stage
Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support (INNOSUP) –
1st stage
Personalized Health Care (Health) – single stage
ICT – single stage
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (NMP) – single stage and 1st stage
Low Carbon Energy (LCE) + Smart Cities and Communities – single stage
Digital Security – single stage
SME Instrument – 1st stage (opening 1/3/2014)
Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative,
Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 2nd stage
Biotechnology – 2nd stage

Προθεσμία Υποβολής
11/3
12/3
12/3
18/3
20/3
20/3
27/3
1/4
1/4
2/4
15/4
23/4
6/5
7/5
13/5
18/6
26/6
26/6

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ
Ανοικτές κλήσεις για υποβολή προτάσεων:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ HORIZON 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
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
Χριστόδουλος Κερατίδης τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@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

2. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28/2/2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΝΟΜΟ 3908/2011 ΓΙΑ ΤΟΝ Α’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 2014
Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία με την
οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α' κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β' Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική
Απόφαση. Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα
τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης
και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα
δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια τόσο του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 όσο και του νέου επενδυτικού νόμου
3908/2011. 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 νέου Επενδυτικού
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 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και
στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
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:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107), email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Παπάντος ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 156) , email: papantos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563800, 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

3. ΜΕΤΡΟ 123Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων Μέτρο 123Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού
100.000.000 ευρώ.
 Δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη
μεταποίηση και στην εμπορία αγροτικών προϊόντων.
 Οι τομείς που επιχορηγούνται είναι:
Του Κρέατος
Του Γάλατος
Αυγά – Πουλερικά
Διάφορα Ζώα – Μέλι
Διάφορα Ζώα - Σηροτροφία
Δημητριακά
Ελαιούχα Προϊόντα

Οίνος
Οπωροκηπευτικά (εμπορία, μεταποίηση, επιτραπέζια ελιά, γεώμηλα)
Άνθη
Ζωοτροφές
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων με προϋποθέσεις κατά τομέα και να
έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10.000.000 ευρώ.
 Το πρόγραμμα ενισχύει σχεδόν όλων των ειδών τις δαπάνες με το ποσοστό της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το
μέγεθος και τη γεωγραφική θέση της επένδυσης, και να κυμαίνεται με ελάχιστο το 20%, (μεγάλες επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα)
και μέγιστο το 65% (μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Νησιά του Αιγαίου εκτός Κρήτης και Εύβοιας).
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.
Υπ. επικοινωνίας :
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, email grapsas@atlantisresearch.gr

