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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.
Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ Για LinkedIn εδώ



Για Facebook εδώ
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1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα 4 Νέα Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ολοκληρώθηκε στις 8/7/2016 η φάση υποβολής προτάσεων και για το τελευταίο από τα 4 πρώτα προγράμματα
του νέου ΕΣΠΑ. Ειδικότερα στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις, στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν 5.626
αιτήσεις, στο πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 2.552 αιτήσεις από υφιστάμενες
επιχειρήσεις, ενώ στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» υποβλήθηκαν 9.577
αιτήσεις – προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δις ευρώ.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του φθινοπώρου.
Οι συγκεκριμένες δράσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του 2016 και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται
να αποτελέσει τον πολύτιμο συνεργάτη σας στον σχεδιασμό, τεκμηρίωση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού
σχεδίου επενδύσεων της εταιρείας σας ενόψει των επικείμενων νέων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος 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
Βασιλική Βορρίση, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vorrisi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

2. Διατάξεις Ρυθμίσεων Παράτασης και Καταβολής Επιχορήγησης Έργων των Νόμων
3299/2004 και 3908/2011
Με την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στις 22.06.2016, επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές στα
εγκεκριμένα έργα των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων. Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των νόμων
3299/2004 και 3908/2011
Για τα έργα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τις
31/3/2017. Εάν μέχρι τη συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30/6/2018. Για τα
εγκεκριμένα έργα του Ν.3299/2004 όπου οι επενδυτές έχουν επιλέξει το είδος ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής, η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν δύναται να παραταθεί πέρα τις 31/12/2016.
Για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις
31/12/2012, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι 30/6/2016. Για τα εγκεκριμένα έργα του Ν.3908/2011,
των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014, η προθεσμία ολοκλήρωσης
παρατείνεται μέχρι 31/12/2017. Για όλα τα εγκεκριμένα του Ν.3908/2011 δύναται να δοθεί επιπλέον διετή
παράταση, εφόσον στις ανωτέρω ημερομηνίες (30/6/2017 και 31/12/2017) υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
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Β. Καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011.
Το ποσό επιχορήγησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, πλέον θα
καταβάλλεται σε επτά (7) δόσεις ως εξής:
- Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης καταβάλλεται με την υποβολή
αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
- Η δεύτερη δόση ισόποση με την πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την
πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
- Η τρίτη δόση ισόποση με τις προηγούμενες καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
- Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις από το
επόμενο έτος της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
Η δυνατότητα προκαταβολής, έχει εφαρμογή εφεξής μόνο για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του
Ν.3908/2011, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/7 της συνολικής προβλεπόμενης επιχορήγησης και για την χορήγησή
της δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή, αλλά απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και αναλυτική κατάσταση
παραστατικών δαπανών και πληρωμών ύψους τουλάχιστον του 1/7 του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Αν εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης χωρίς να έχει ληφθεί οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης τότε με την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης χορηγείται ποσό ίσο με τα 3/7 της συνολικής ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο σε τέσσερις (4)
ετήσιες δόσεις.
Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης ή προκαταβολής πριν από την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης, εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 2/7 του
συνολικού ποσού της επιχορήγησης, τότε το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις ξεκινώντας
με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, ενώ εάν το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης είναι μικρότερο του ποσού
που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, τότε η πρώτη δόση προσαυξάνεται
κατά το υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ποσοστού του 2/7 και το υπόλοιπο σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις ξεκινώντας
με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.
Με υπουργική απόφαση δύναται να συγχωνευθούν η 5η, η 6η και η 7η δόση για επενδυτικά σχέδια που
υλοποιήθηκαν από ΜΜΕ και που το υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/2004 που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
2007-2013.
Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης των υπαχθέντων στο Ν.3299/2004 και Ν. 3908/2011 επενδυτικών
σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής, δύναται να χορηγηθεί με την μορφή ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής, κατόπιν αίτησης του φορέα της επένδυσης. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής δύναται να
υπερβαίνει κατά έτος το 20% του ποσού της επιχορήγησης και δύναται να χορηγείται για περίοδο δεκαπέντε (15)
ετών. Το παραπάνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί στην περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης έχει
εκχωρηθεί σε τράπεζες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr

3. Προδημοσίευση Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Έχει προδημοσιευτεί η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που θα αποτελείται από τις ακόλουθες
παρεμβάσεις:
I.
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II.
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III.
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη ενίσχυσης) 280.000.000€ και θα υλοποιηθεί με κοινή
προκήρυξη για τις τρεις προαναφερθείσες παρεμβάσεις, σε τρεις κύκλους προκήρυξης, ανά έτος για την περίοδο
2016-2018.
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Δικαιούχοι συμμετοχής
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης για
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και σε ερευνητικούς οργανισμούς.
Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση , είτε ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ
τους.
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου
λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι
μικρής κλίμακας (δύο έως τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι επιχείρηση),
καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον να
είναι επιχειρήσεις).
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής (με τους παραπάνω
περιορισμούς)
Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις προτάσεις κάθε
κύκλου ανεξαρτήτως παρέμβασης.
Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς δραστηριότητας είναι : Υλικά , Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές
Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα,
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Αναδυόμενες
Τεχνολογίες.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα είναι:
I.
Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια),
δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές
υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα,
λοιπές).
II.
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση
προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
III.
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο
προϋπολογισμού που παρουσιάζεται παρακάτω:
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€
Ποσοστά Επιχορήγησης
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην κατηγορία «βιομηχανική
έρευνα» είτε στην κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη»
Επιλέξιμη δραστηριότητα
Κατηγορία έρευνας
Μεσαίες
Μικρές
επιχειρήσεις
επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης
Βιομηχανική έρευνα
60%
70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις
75%
80%
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Πειραματική ανάπτυξη
Πειραματική ανάπτυξη υπό
προϋποθέσεις
Μελέτη σκοπιμότητας

35%
50%

45%
60%

60%
70%
Καινοτομία για ΜΜΕ
50%
50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές
50%
50%
εκθέσεις
Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i)
Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη
δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή
(ii)
Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «βασική έρευνα»,
«βιομηχανική έρευνα», «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας».
Επιλέξιμη δραστηριότητα
Κατηγορία έρευνας
Μεγάλες
Μεσαίες
Μικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις
επιχειρήσεις
Έργα
έρευνας
και Βασική έρευνα
100%
100%
100%
ανάπτυξης
Βιομηχανική έρευνα
50%
60%
70%
Βιομηχανική
έρευνα
υπό
65%
75%
80%
προϋποθέσεις
Πειραματική ανάπτυξη
25%
35%
45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό
40%
50%
60%
προϋποθέσεις
Μελέτη σκοπιμότητας
50%
60%
70%
Καινοτομία για ΜΜΕ
0%
50%
50%
Συμμετοχή
ΜΜΕ
σε
0%
50%
50%
εμπορικές εκθέσεις
Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i)
Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων
οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων
δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
(ii)
Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «πειραματική ανάπτυξη» και
«μελέτες σκοπιμότητας»
Επιλέξιμη δραστηριότητα
Κατηγορία έρευνας
Μεγάλες
Μεσαίες
Μικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις
επιχειρήσεις
Έργα
έρευνας
και Πειραματική ανάπτυξη
25%
35%
45%
ανάπτυξης
Μελέτη σκοπιμότητας
50%
60%
70%
Καινοτομία για ΜΜΕ
0%
50%
50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε
0%
50%
50%
εμπορικές εκθέσεις
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι
(36) μήνες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από το 1992 μέχρι σήμερα αποτελεί την πλέον ειδικευμένη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών διαμόρφωση τεχνολογικής στρατηγικής καινοτομίας στις επιχειρήσεις, έχοντας την κατάλληλη
τεχνογνωσία, καθώς και τα εργαλεία για την διαμόρφωση και την αξιολόγηση της ερευνητικής ή τεχνολογικής ιδέας,
καθώς και της σύνταξης της πρότασης για την λήψη ενίσχυσης επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
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Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Δελβενιώτης Κοσμάς, 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr

4. Aναμένονται νέες προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Εντός του φθινοπώρου αναμένονται οι νέες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα θα
επαναπροκηρυχθούν οι 4 δράσεις
«Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», «Νεοφυής
επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», «Αναβάθμιση
υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».
Παράλληλα, για πρώτη φορά θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν την ενίσχυση:
i)
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
ii)
Μεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων (με προσωπικό από 50-250 άτομα) στον τομέα της μεταποίησης
iii)
Κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
iv)
Δίκτυα συστάδων επιχειρήσεων (δημιουργία clusters και meta clusters)
v)
Δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
vi)
Αναβάθμισης επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics,
τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και λοιπών ψηφιακών υπηρεσιών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση, είναι σε θέσει να
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάλυση και στον σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησής σας αναφορικά με την
ιεράρχηση των επενδυτικών σας αναγκών, καθώς και στην βέλτιστη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, για την ενίσχυση της εταιρείας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :

Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, 2310 53100, εσωτ. 113, email: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος 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
Βασιλική Βορρίση, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vorrisi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας:
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-55082
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5. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νέου νόμου ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου η
προκήρυξη των πρώτων καθεστώτων ενίσχυσης, όπως αυτών της ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού και της
γενικής επιχειρηματικότητας.
Επειδή η μορφή του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι διαφορετική, για την καλύτερη κατανόηση των αναγνωστών
μας θα παρουσιάζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διακριτά παραδείγματα χρήσης των ενισχύσεων του νέου
νόμου.
Η συνολική περίληψη σε κωδικοποιημένη μορφή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ, ενώ στον ιστότοπο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. www.atlantisresearch.gr θα μπορείτε να ανατρέχετε στις επιμέρους παρουσιάσεις και στα
ειδικά θέματα του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000,εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, 2310 53100, εσωτ. 113, email: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr

6. Σημαντική άντληση κεφαλαίων από την Εναλλακτική Αγορά
H EN.A ΣΤΕΠ (Εναλλακτική Αγορά Στήριξης Επιχειρηματικότητας) του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί ένα νέο
οικοσύστημα χρηματοδότησης το οποίο απευθύνεται κυρίως σε start-ups ή μικρές και μεσαίες εταιρείες (ΜμΕ) για
την υλοποίηση/εμπορική εκμετάλλευση / διάθεση των επιχειρηματικών ιδεών τους.
Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η δραστηριοποίηση σε καινοτόμους κλάδους (ενδεικτικά: πράσινη ενέργεια,
διαχείριση υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογία, ICT, κλπ) αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς εφαρμόζοντας
τεχνολογικά προηγμένες ή πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες (ενδεικτικά: νέες μέθοδοι παραγωγής αγροτικών
προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης, τρόποι διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού κλπ). Η άντληση
κεφαλαίων, έως 5εκ. ευρώ ετησίως, υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Βιβλίου προσφορών (ΗΒΙΠ).
Τα οφέλη που παρουσιάζονται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι σημαντικά καθώς προσελκύουν νέους
επενδυτές, διευκολύνοντας την εύρεση κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέσω εναλλακτικών
τρόπων χρηματοδότησης σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό που είναι σήμερα ακριβός και δύσκολος. Ο
μηχανισμός ευρείας άντλησης κεφαλαίων παρέχει ασφάλεια και αξιοπιστία ενώ παράλληλα οι εταιρείες ενισχύουν
την φήμη τους και αυξάνουν την αναγνωρισιμότητά τους.
Η εταιρεία MLS ΑΕ κατόρθωσε να αντλήσει 4εκ. ευρώ από την εναλλακτική αγορά αξιών (ΕΝ.Α του ΧΑΑ). Οι όροι της
άντλησης ήταν επιτόκιο 5,3%, πληρωτέο ανά 3μήνο, με διάρκεια 4+1 έτη και είχε minimum ticket 10.000€.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν την πεποίθηση της Ατλαντίς Συμβουλευτική ότι η εναλλακτική αγορά αποτελεί ένα
κατάλληλο εργαλείο άντλησης κεφαλαίων από παλιές και νέες επιχειρήσεις ειδικά για κεφάλαια έως 5εκ ευρώ
ακόμη και στην σημερινή άσχημη συγκυρία.
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να εξετάσει άνευ οποιουδήποτε κόστους κατ’αρχήν την επιλεξιμότητα
της εταιρίας σας και την διαμόρφωση στρατηγικής για ένταξη στην εναλλακτική αγορά είτε την ΕΝ.Α ΣΤΕΠ ή την
ΕΝ.Α Plus και είτε αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) ή ομολογιακό μετατρέψιμο δάνειο. Κατόπιν
αυτού δύναται να σας φέρει σε επαφή με το Χ.Α.Α. καθώς και τους κατάλληλους χρηματιστηριακούς συμβούλους
του. Ειδικότερα για ποσά αντλήσεως έως 1,5εκ ευρώ με ΑΜΚ η ΕΝ.Α ΣΤΕΠ σήμερα προσφέρει σημαντικές
ευκαιρίες.
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον ιστότοπο της Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ και εδώ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000,εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προαιρετικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) διοργανώνει τον Δεκέμβριο του 2016 την επόμενη Διϋπουργική
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συνεδρίαση του Συμβουλίου του. Στις διϋπουργικές συνεδριάσεις του Οργανισμού δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις
προτάσεις προς τα Κράτη – Μέλη για υποστήριξη / χρηματοδότηση τόσο της συνέχισης συγκεκριμένων
προγραμμάτων του ESA όσο και νέων προγραμμάτων / αποστολών του.
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση και παρακολούθηση
της ελληνικής συμμετοχής στον ESA προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
Διαστήματος (Βιομηχανία, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για αντικείμενα
προαιρετικών προγραμμάτων ή / και συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος και των
δυνατοτήτων τους.
Ενδεικτικές κατηγορίες τεχνικού – επιστημονικού αντικειμένου προαιρετικών προγραμμάτων ESA είναι οι
ακόλουθες:
 Παρατήρηση Γης
 Τηλεπικοινωνίες και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές
 Ανάπτυξη Διαστημικής Τεχνολογίας
 Δορυφορική Πλοήγηση
 Διαστημικές Μεταφορές / Εκτοξευτήρες
 Υποστήριξη Επιστήμης και Εξερεύνηση Διαστήματος
 Επανδρωμένες Διαστημικές Πτήσεις και Ρομποτική Εξερεύνηση
 Διαχείριση Ιπτάμενων Αντικειμένων στο Διάστημα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη ΓΓΕΤ - μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος – τις παρακάτω
πληροφορίες: α) σύνδεση του τεχνικού - επιστημονικού αντικειμένου προαιρετικών προγραμμάτων ESA με τους
στόχους και τη στρατηγική ανάπτυξης του φορέα τους, β) συνοπτική περιγραφή της εμπειρίας και των δυνατοτήτων
του φορέα τους στον τομέα του Διαστήματος και γ) καθορισμό συγκεκριμένων προαιρετικών προγραμμάτων ESA,
κατ’ αναλογία με την παραπάνω περιγραφή. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με την τελική απόφαση για την επανένταξη
της Ελλάδας σε προαιρετικά προγράμματα ESA και το ύψος δεσμεύσεων, η ΓΓΕΤ θα επανέλθει σε επικοινωνία με
τους ενδιαφερομένους για τη συνέχιση της διαβούλευσης.
Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος έως Παρασκευή 16/9/2016.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

8. Προδημοσίευση ειδικής δράσης: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
Έχει προδημοσιευτεί η συγκεκριμένη δράση που αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που
εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.0000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της θα ανέλθει σε
20.000.000 €.
Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαιούχοι της δράσης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση
εντός της ελληνικής επικρατείας.
Αριθμός και είδος φορέων
Ελάχιστο ποσοστό Π/Υ των
επιχειρήσεων επί του συνολικού
Π/Υ
Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του 3-6 φορείς.
50%
υποτομέα Α. Βιομηχανικά Υλικά
Min 2 επιχειρήσεις στους 3-4
φορείς.
Min 3 επιχειρήσεις στους 5-6
φορείς
Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του
3-6 φορείς
30%
υποτομέα Β. Προηγμένα
Min 1 επιχείρηση στους 3-4
Λειτουργικά Υλικά
φορείς
Min 2 επιχειρήσεις στους 5-6
φορείς
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για
έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση,
επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
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Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων
Τα έργα που ενισχύονται έχουν κατώτατο Π/Υ 200.000€ και ανώτατο 500.000€ και διάρκεια υλοποίησης 18 έως 24
μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη
επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

9. Προδημοσίευση ειδικής Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών
Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από
ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€ και ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 7.000.000€.
Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας. Η
προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από τα εξής σχήματα:
I.

II.

Α’ σχήμα: Σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/ων για τις Ε&Τ προτεραιότητες «Βελτίωση
εκτροφής τσιπούρας / λαβρακιού», «Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής»,
«Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών», «Μεταποίηση – επεξεργασία» και «Νέες τεχνολογίες εκτροφής:
ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας». (Η συμμετοχή – Π/Υ των
επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης)
Β’ σχήμα: σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες «Βιώσιμη
Παραγωγή Ιχθυοτροφών», «Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την
υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας» και «Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων». Για την
τελευταία προτεραιότητα δύναται και η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για
έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση,
επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων
Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση),
κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι
ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

10. Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προχωρά στην προδημοσίευση προκηρύξεων Ε&Τ έργων
διμερούς συνεργασίας. Οι προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος
και μέχρι τέλους του 2016 αφορούν υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε&Τ συνεργασίας
μεταξύ:
I.

Ελλάδας – Κίνας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 10.000.000€)

II.

Ελλάδας – Γερμανίας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)

III. Ελλάδας – Ισραήλ (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)
IV. Ελλάδας – Ρωσίας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)
Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά
σχήματα αυτών. Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και λεπτομέρειες συμμετοχής καθώς και ο τρόπος υποβολής
προτάσεων θα διευκρινίζονται στις σχετικές προσκλήσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά με
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αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή της άλλης πλευράς.
Τομείς προτεραιότητας
Ελλάδα – Κίνα: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Υλικά και κατασκευές», «Μεταφορές και
Εφοδιαστική αλυσίδα», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Αναδυόμενες
περιοχές ενδιαφέροντος»
Ελλάδα – Γερμανία: «Αγροδιατροφή», «Πολιτισμός, Τουρισμός», «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»,
«Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Ενέργεια», «Υλικά και κατασκευές», «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής
με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS:
Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων»
Ελλάδα – Ισραήλ: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Υλικά
και κατασκευές», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»
Ελλάδα – Ρωσία: «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Αγροδιατροφή»,
«Ενέργεια», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

11. Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό
Η ΓΓΕΤ προτίθεται να δημοσιεύσει την συγκεκριμένη ειδική δράση με τίτλο «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά,
Επιστήμη και Τεχνολογία» με στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων
καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και
ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 13.000.000€ και ο συνολικός Π/Υ της
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14.000.000€.
Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φορείς Πολιτισμού, ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με
εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις: Παρέμβαση Α «Συνεργατικά
σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό» και Παρέμβαση Β «Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό
και την πολιτιστική κληρονομιά»
H Παρέμβαση Α θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας
Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας) και
μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του
πολιτιστικού αποθέματος. Είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού,
Η Παρέμβαση Β απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους
στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη
καινοτόμων τεχνολογιών ή τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες
παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος).
Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για
έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση,
επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων
Τα έργα που ενισχύονται έχουν ανώτατο Π/Υ έως 1.000.000€ για την Παρέμβαση Α και έως 150.000€ ανά
επιχείρηση για την Παρέμβαση Β. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους
(μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την
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πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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