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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. Υποβολή προτάσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Συνεχίζεται η υποβολή των αρχικών αιτήσεων στα καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων, στον νέο Αναπτυξιακό
Νόμο 4399/2016. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καθεστώτα «Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
και «Γενικής Επιχειρηματικότητας».
Κατόπιν σχετικής παράτασης που δόθηκε, λόγω καθυστέρησης στην λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Οικονομίας, μέσω του οποίου υποβάλλεται η πρόταση
του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση Ανεξάρτητων ΜΜΕ» μπορούν να υποβληθούν έως 20/01/2017.
Επιπροσθέτως, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα καθεστώτα «Ενίσχυση Μηχανολογικού
Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» ορίζεται η 28/04/2017.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να λάβετε την σχετική περίληψη εδώ ή στον ιστότοπο της εταιρείας μας
www.atlantisresearch.gr ή και να απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr

2. Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Δημοσιεύθηκε στις 6/12/2016 η τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016, με τον Νόμο
4441/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 19. Οι σοβαρότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα :
i)

ii)

iii)

Στο καθεστώς προκήρυξης «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» πέρα της ενίσχυσης αγοράς και
εγκατάστασης καινούργιων μηχανημάτων προστίθεται και η αγορά και εγκατάσταση των ειδικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτηριακών) και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Το παράβολο για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και των αιτημάτων ελέγχου εκτός αυτών
του καθεστώτος επενδύσεων μείζονος μεγέθους, μειώνεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του
επενδυτικού σχεδίου.
Εξαιρούνται των τρόπων καταβολής του συνόλου της επιχορήγησης σε 7 (επτά) δόσεις, επενδυτικά
σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας έχει δημοσιευθεί
στην εφημερίδα της κυβέρνησης πριν από την 22/6/2016, καθώς και επενδυτικά σχέδια που
υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και επενδυτικά σχέδια
ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με
απορρόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000,εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@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

3. Επιτυχές το Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη
Δεκατέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε
Επιχειρηματικούς Αγγέλους και Επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τη συμμετοχή τους στο Business
Angels Forum ΙΙΙ που συνδιοργανώθηκε από την Ατλαντίς Συμβουλευτική και το Innovation Farm στη νέα προθερμοκοιτίδα «ΟΚ THESS» στη Θεσσαλονίκη. Ένας πρωτόγνωρα υψηλός αριθμός από συμμετέχοντες αγγέλους
επενδυτές (Business Angels), εκπροσώπους από funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές έδωσε το παρών στο
Business Angels Forum III.
Επιπλέον, η ζωντανή μετάδοση προσέλκυσε συνολικά πάνω από 130 επισκέπτες (livestreaming viewers) από
δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και μεμονωμένους επενδυτές. Ήδη έχει
εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για «επόμενα ραντεβού» (second dates). Οι ομάδες που παρουσίασαν
το σκεπτικό τους ήταν οι: Entranet, Callibrie, Ham Systems, Doobbear, iBoard, Champions ID, Metabio, Hotel
Feedback, MobileOne, Vieno, Zoie, Timelendar, Yummy Wallet, Kibo.
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Οι συμμετέχουσες ομάδες εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του
Forum καθώς ήδη προετοιμάζονται για τις επόμενες συναντήσεις με τους επενδυτές. Η επόμενη συνάντηση του
Business Angels Forum προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2017 στην Αθήνα.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Καλλιρόη Μαρίνη τηλ. 2310. 531000 εσωτ. 114, email: marini@atlantisresearch.gr

Supported by

Jury for pitching

Media sponsors
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4. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ
Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Προκηρύχθηκε η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» η οποία
αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές
προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε
9.000.000€.
 Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
1. Αγροδιατροφή (Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιοοικονομία)
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα (Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων
λοιμωδών νοσημάτων)
3. Ενέργεια (Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας
από Α.Π.Ε., Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής, Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση
συμβατικών καυσίμων, Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής)
4. Υλικά και κατασκευές (Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και
πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές)
5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προσκλήσεις (Ερευνητικές δράσεις σε θέματα
πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος, Ανάπτυξη πολιτιστικών και
θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών)
6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα
(Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε δια τομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται
από τη βιομηχανία)
 Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί, β) επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθουςγ) λοιποί φορείς (δημόσιοι
και άλλοι).
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν 2 συνεργαζόμενους φορείς από την ελληνική πλευρά δηλαδή 1 ερευνητικό φορέα και 1
επιχείρηση.
 Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:
 Δαπάνες προσωπικού
 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)
 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)
Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες
 Ένταση ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των δαπανών υπό
προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το είδος του ερευνητικού έργου, το
μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.
 Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 15/12/2016 και λήγει στις 15/2/2017 16:00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει 25ετή εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά
και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:

Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 2106563800, email: raxis@atlantisresearch.gr
Αναστάσιος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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5. Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση
κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

H «ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική» και η «EXECON Executive Consulting» διευρύνουν την συνεργασία τους, αναλαμβάνοντας
την αντιμετώπιση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση («Κόκκινα Δάνεια») για λογαριασμό επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών.
Η EXECON έχει διαχειριστεί και διαπραγματευτεί την ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση συνολικής αξίας άνω των 150 εκ.
ευρώ και την εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια όλων των νόμων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τέτοιων οφειλών
(Άρθρα 99 & 106-110, «Νόμος Δένδια», «Νόμος Κατσέλη», διατάξεις «Τρίτου Μνημονίου», κλπ). Ασχολείται με την
αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση για λογαριασμό μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008.
Για λογαριασμό των πελατών της, βρίσκεται σε απευθείας επαφή με όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και
συνεργάζεται με τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες «Αγγελίδης & Συνεργάτες» στην Αθήνα και «NOMOS» στη
Θεσσαλονίκη.
«Οι εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς προκειμένου να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια
κατά 40% μέχρι το τέλος του 2019, αναμένεται να είναι ραγδαίες και οι επιχειρηματίες θα χρειαστούν εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή σε καθεστώς καταγγελίας,
προκειμένου να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους και την ατομική τους περιουσία» δήλωσε ο επικεφαλής της
EXECON, κ. Νάρκισσος Β. Γεωργιάδης.
Στα πλαίσια της συνεργασίας, η EXECON θα παράσχει την μεγάλη της τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο της
διαχείρισης και αντιμετώπισης δανείων σε καθυστέρηση καθώς και της εξυγίανσης και διάσωσης υπερ-δανεισμένων
επιχειρήσεων ενώ η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική δύναται να αναλάβει την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με νέα
απαιτούμενα κεφάλαια.
Η EXECON εν συντομία
Η EXECON Executive Consulting είναι μία εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων. Με τους τομείς της Αντιστροφή Αρνητικής
Πορείας & Ανάκαμψη, Αντιμετώπιση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Ανάπτυξη Καινοτομίας και Βελτίωση
Κερδοφορίας & Ανάπτυξη, βοηθάει επικεφαλής εταιριών να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε δύσκολες καταστάσεις ή να
δημιουργήσουν και διαχειριστούν αποτελεσματικά συνθήκες ανάπτυξης στις εταιρίες τους.
Οι συνεργάτες της EXECON διαθέτουν αθροιστικά πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου
(CEO) στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία και έχουν διαχειριστεί πάνω από €5δις. σε αξίες εταιριών και
brand values.
Η εταιρία εστιάζει στην αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, σε
διαπραγματεύσεις με τραπεζικά ιδρύματα, στην ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας σε μεγάλες επιχειρήσεις
(Μέθοδος FORTH™) και στην βελτίωση κερδοφορίας και ανάπτυξη επιχειρήσεων (Μέθοδος APIS™).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ εν συντομία
H Ατλαντίς Συμβουλευτική στα 24 χρόνια λειτουργία της έχει χρηματοδοτήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με περισσότερο
από 1 δις ευρώ, κυρίως από επιδοτούμενα προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά καθώς και άλλες πηγές όπως
επιχειρηματικοί άγγελοι, venture capitalists, χρηματιστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού και άλλα.
Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχορηγήσεις έντασης γνώσης και υψηλής
τεχνολογίας, όπως επίσης και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική με τα έμπειρα στελέχη της είναι σε θέση να υποστηρίξει την αναπτυξιακή στρατηγική των
επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Έλντα Ραφαήλοβιτς, τηλ: 2310 531000, email: info@atlantisresearch.gr
Ηλιάννα Δήμου, τηλ. 2313 049500, email: info@execonsa.com
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6. Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ
Αναμένεται προκήρυξη έξι νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ εντός του 1ου τετράμηνου 2017 για την ενίσχυση της
βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας,
συνολικού προϋπολογισμού 404 εκατ. ευρώ.
Τα 6 προγράμματα είναι τα εξής:
1. «Σύγχρονη Μεταποίηση», ύψους 100 εκατ. ευρώ
Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν
επενδυτικά σχέδια με σκοπό την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής καθώς
και σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι τομείς ενίσχυσης αφορούν στην
(i)
Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός,
(ii)
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και
(iii)
Ψηφιακή Βιομηχανία.
2. «Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική βιομηχανία», ύψους 30 εκατ. ευρώ
Αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία και
ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων (S/W, H/W), εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ.
3. «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα»,
ύψους 40 εκατ. ευρώ
Αφορά στη χρηματοδότηση δαπανών εξοπλισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πάρκων και δαπανών
ελέγχου διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και
πληροφορικής.
4. «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», ύψους 80 εκατ. ευρώ
Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς
προτεραιότητας της οικονομίας: Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες, Υλικά – Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Περιβάλλον, Υγεία δίνοντας έμφαση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη
συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται
οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι.
5. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ύψους 100 εκατ. ευρώ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων
μεταποιητικών κυρίως επιχειρήσεων. Σκοπός είναι η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και
της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
6. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», ύψους 54 εκατ. ευρώ
Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Σκοπός του
προγράμματος είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@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
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