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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

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.

•

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.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

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 ∆ελτίου.
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.
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΣΗΜΑΤΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 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. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ Η, ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ,
ΔΙΑΝΟΜΗ, ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗ (DOWNLOAD), ΔΙΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΡΗΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ.

1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Προδημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Στόχοι:
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς
νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων
επιχειρήσεων και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη
τουλάχιστον ενός ατόμου

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία
προκήρυξης του Προγράμματος
• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής
Επικράτειας
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις
ακόλουθες
επιχειρηματικές
μορφές:
Εταιρεία
Περιορισμένης
Ευθύνης,
Ομόρρυθμη
Εταιρεία,
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και
κοινωνική επιχείρηση.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην
υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
• Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες
κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται
οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό
για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK
1407/2013).

Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν
ασκούσαν
επιχειρηματική
δραστηριότητα
ή
ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την
ημερομηνία προκήρυξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα
προβολής & διαφήμισης)
• Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων
• Δαπάνες
παροχής
υπηρεσιών
(νομικής,
συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και
σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού
σχεδίου κλπ.)
• Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της /
τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της /τους.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει
από
την
ημερομηνία
προκήρυξης
του
Προγράμματος.

Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών
σχεδίων πρέπει να είναι από 25.000€ έως 40.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων
ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι
και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας
Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Γεωγραφική κατανομή προϋπολογισμού:
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες
της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Δ/Δ) €
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική

30.052.529,00
8.921.593,00
7.708.881,00

Στερεά Ελλάδα

1.946.529,00

Νότιο Αιγαίο

1.370.468,00

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000,00

Διάρκεια έργων:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Υποβολή προτάσεων:
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία
εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην
περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον
Οδηγό του Προγράμματος.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.140),email maravelia@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@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
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

2. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Προδημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Στόχοι:
Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου
επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ,
στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου
αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και
διεθνείς αγορές.

Επιλέξιμες Ενέργειες:
• Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός
και Τυποποίηση
• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές
στόχους
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων
και υπηρεσιών
• Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης
Τεχνολογίας
• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση
επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της
οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην
υποστήριξη
καινοτομικής
και
τεχνολογικής
επιχειρηματικότητας
και
θα
υποστηρίζει
τον
προσανατολισμό προς νέες αγορές
• Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
• Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού):
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
• Εφοδιαστική Αλυσίδα,
• Ενέργεια,
• Περιβάλλον,
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας,
• Υγεία,
• Υλικά – Κατασκευές,
• Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.
Εξαιρούνται:
• Οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis,
(ΕΚ.1407/2013),
• οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το
λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
Οι
επιλέξιμες
κατηγορίες
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν
στην προκήρυξή της.
Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο)
χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση που έχει
κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική
χρήση.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών
ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει
ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και
ατομικές επιχειρήσεις.
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση
των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται
τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ.
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης
κ.λ.π.)
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή /και
οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς
μεμονωμένα ή από κοινού.

Γεωγραφική κατανομή προϋπολογισμού:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική

30.000.000
7.000.000
9.500.000

Στερεά Ελλάδα

2.000.000

Νότιο Αιγαίο

1.500.000

ΣΥΝΟΛΟ
Προϋπολογισμός:
Ο
προϋπολογισμός των
υποβαλλόμενων
επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι από
20.000€ έως 300.000€.

50.000.000,00
Ποσοστά Ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε
50% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40%
της αναλογούσας
Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Διάρκεια έργων:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης.
Υποβολή προτάσεων:
Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το
διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της
επένδυσης.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η
διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της
αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.140),email maravelia@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@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
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

