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100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 150.000 € ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FRONTIER CITIES
Με 100% επιδότηση και μέχρι το ποσό των 150.000 € μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα μέσω του προγράμματος
frontierCities για την ανάπτυξη web-εφαρμογών που χρησιμοποιούν FIWARE τεχνολογίες.
Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) και του FIWARE Accelerator, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών στον
τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).
Σκοπός του προγράμματος “frontierCities -- European Cities driving the Future Internet” αποτελεί η δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων εφαρμογών
που χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα των FIWARE τεχνολογιών με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων.
Συνεπώς, κάθε εφαρμογή που θα αναπτυχτεί θα πρέπει να συνδέεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας ευρωπαϊκής πόλη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων αποτελεί η χρήση και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «σύννεφου» FI-WARE.
Επιλέξιμοι Φορείς:

Επιλέξιμες Δαπάνες:

•

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ),

•

Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups),

•

Ανεξάρτητοι επιχειρηματίες - προγραμματιστές (web developers)
και

•

όλοι οι φορείς που θεωρούνται νομικά πρόσωπα.

•

Όλα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εδρεύουν σε μια
από τις κάτωθι επιλέξιμες χώρες:

•

Χώρες ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία,
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

•

Συνεργαζόμενες χώρες: Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελβετία,
ΦΥΡΟΜ, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μαυροβούνιο,
Μοντενέγκρο, Νησιά Φερόε, Νορβηγία, Σερβία, και Τουρκία.

* Η χρηματοδότηση του προγράμματος δύναται να δοθεί και σε φυσικά
πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι θα συσταθεί εταιρεία (νομικό
πρόσωπο) μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση της
επιχορήγησης.

•

Δαπάνες προσωπικού, αναλώσιμων, υπηρεσιών και εξοπλισμού
(υλικού/ λογισμικού) καθώς και συμπληρωματικών γενικών εξόδων
(π.χ. ταξίδια για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια)

•

Δαπάνες υπεργολαβίας, οι οποίες δικαιολογούνται μόνο στην
περίπτωση δραστηριοτήτων που δε μπορούν να πραγματοποιηθούν
από τον αιτών του έργου (π.χ. εκτύπωση διαφημιστικού υλικού και
έξοδα προβολής των δραστηριοτήτων του έργου)

•

Έμμεσα κόστη (Indirect costs): max. 7% των επιλέξιμων δαπανών,
εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες υπεργολαβίας. Τα έμμεσα
κόστη περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα κόστη που
πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου.

Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και ποσά ενίσχυσης:
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τον προϋπολογισμό κάθε έργου. Το
ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100%, με την προϋπόθεση ότι η δημόσια
επιχορήγηση ανά έργο θα κυμαίνεται από 50.000 € έως 150.000 €.
Η συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 3.920.000 € και
οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα είναι περίπου 50 στον αριθμό, βάσει
του προϋπολογισμού των αιτήσεων που θα δεχθεί το πρόγραμμα.

** Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα υποβολής συνεταιρικών
προτάσεων (με 2 ή 3 partners)

Ημερομηνίες Υποβολής:
Call

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:
20 Νοεμβρίου 2014

Στάδιο 1

16 Φεβρουαρίου 2015

Στάδιο 2

16 Απριλίου 2015

Επιλογή Προτάσεων

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια έργων:
Η μέγιστη χρονική διάρκεια μπορεί να ποικίλει από έργο σε έργο
ενώ δε μπορεί να υπερβαίνει τους 10 μήνες.
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Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://www.f6s.com/fiware-frontiercities κατόπιν εγγραφής
μέσω email ή λογαριασμού LinkedIn ή Facebook. Η πρόταση
συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα.
Σημειώνεται ότι για κάθε αιτών, θα επιλέγεται μια μόνο πρόταση,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε αιτών δεν μπορεί να υποβάλλει
περισσότερες από 1 προτάσεις στους τομείς του Future Internet
Accelerator.
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Αξιολόγηση των προτάσεων:
Στο Στάδιο 1 του προγράμματος δίνονται οι γενικές πληροφορίες για τον αιτών του έργου καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης που ζητείται. Στη
φάση αυτή η αξιολόγηση θα γίνει βάσει της χρήσης των FIWARE τεχνολογιών, της παροχής έξυπνων και καινοτόμων ιδεών/λύσεων για τουλάχιστον
μία πόλη της Ευρώπης, και της ύπαρξης σαφούς πρότασης υλοποίησης της προτεινόμενης ιδέας/ εφαρμογής, πλάνου δράσης και ανάπτυξης της
εφαρμογής καθώς και του τρόπου προσέγγισης της αγοράς. Επίσης, στοιχεία που αποδεικνύουν συνέργειες μεταξύ των προτάσεων και ευρωπαϊκών
πόλεων συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση των προτάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, αξιολόγηση των προτάσεων στο στάδιο 1 θα
γίνει βάσει των παρακάτω πέντε κριτηρίων:
1.

Πρόβλημα – 20 πόντοι

2.

Λύση – 20 πόντοι

3.

Τεχνολογία – 30 πόντοι

4.

Αγορά – 20 πόντοι

5.

Ομάδα – 10 πόντοι

Επιτυχείς θεωρούνται οι προτάσεις που θα επιτύχουν πάνω από 70
πόντους αθροιστικά στις παραπάνω ομάδες κριτηρίων (στο σύνολο
των 100 πόντων).
Οι προτάσεις που θα κριθούν επιτυχείς στο στάδιο 1 θα περάσουν
στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Το στάδιο 2 αποτελείται από
μια πιο αναλυτική περιγραφή του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου
που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογική υπεροχή της ιδέας, την προώθηση της εφαρμογής και την αποδοχή της από την αγορά (market uptake), το επιχειρηματικό και
χρηματοοικονομικό μοντέλο, το σχέδιο δράσης, την πρόταση προϋπολογισμού, το acceleration impact και την παρουσίαση της ιδέας. Η έκταση του
σχεδίου αυτού δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15 σελίδες.
Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης αξιολόγησης θα επιλεγούν οι προτάσεις στις οποίες θα μοιραστεί το ποσό της συνολικής
χρηματοδότησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης και υποστήριξης της ιδέας τους.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης 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 παραπάνω επενδυτικού προγράμματος. 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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: koura@atlantisresearch.gr
Μάνος Μπαρτζάκης , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, email: bartzakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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