ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FI-PPP (FUTURE INTERNET PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) – FI-ADOPT
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜμΕ) υψηλής τεχνολογίας μπορούν να υποβάλλουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικές προτάσεις για την
ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).
H συγκεκριμένη πρόσκληση για υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων διαχειρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο FI-ADOPT, το οποίο
θα διενεργήσει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιλεγούν έργα που θα αναπτύξουν καινοτόμες
εφαρμογές στους τομείς της τηλε-εκπαίδευσης, της τηλε-ιατρικής/υγιεινής διαβίωσης και της κοινωνικής δικτύωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων αποτελεί η χρήση και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
«σύννεφου» FI-WARE.
Επιλέξιμοι Φορείς
•

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στον τομέα
Διαδικτύου (Future Internet).

(ΜμΕ)
που
του Μελλοντικού

•

Ομάδες από επιχειρηματίες (έως 4 άτομα) που
δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες διαδικτύου (Web
Entrepreneurs).

•

Όλοι οι φορείς (φυσικά/νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να
εδρεύουν σε μια από τις κάτωθι επιλέξιμες χώρες:
o

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.

o

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

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί,
και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο
έργο.
3. Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες
υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
υλοποίηση του έργου.
4. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων,
προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και
αναλώσιμα).
5. Έμμεσα κόστη (overheads): max. 25% των γενικών
εξόδων.
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 €.

Ημερομηνίες Υποβολής - Διάρκεια Έργων - Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων
Ημερομηνίες Υποβολής
Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Το FI-ADOPT θα διεξάγει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς (calls) με τις Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
κάτωθι ημερομηνίες:
http://fiadopt-project.eu/,
κατόπιν
εγγραφής
μέσω
λογαριασμού LinkedIn ή Facebook. Η υποβολή της πρότασης
Ημερομηνία
Ενδεικτική
Καταληκτική
γίνεται από τον coordinator του έργου, μέσω της
έναρξης
Ημερομηνία
ημερομηνία
συμπλήρωσης κάποιων ηλεκτρονικών πεδίων και υποβολής
υποβολής
Δημοσίευσης
(στις 17:00 CET)
ενός application form. Η πρόταση συντάσσεται στην Αγγλική
προτάσεων
γλώσσα.
Call 1
15/8/2014
15/9/2014
30/10/2014
Call 2
15/11/2014
15/12/2014
30/1/2015
Σημειώνεται ότι για κάθε φορέα, θα επιλέγεται μια μόνο
Call 3
15/2/2015
15/3/2015
30/4/2015
πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε φορέας δεν μπορεί
να υποβάλλει περισσότερες από 1 προτάσεις.
Διάρκεια έργων
• Η μέγιστη χρονική διάρκεια κάθε έργου του Call 1 θα είναι
15 μήνες.
• Η μέγιστη χρονική διάρκεια των έργων στα επόμενα δυο
calls θα είναι 12 μήνες.
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Αξιολόγηση προτάσεων
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση 3 κριτήρια:
• Τεχνολογική αριστεία: ποιότητα της προτεινόμενης λύσης τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.
Συγκεκριμένα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι: καινοτομία, δημιουργικότητα και ποιότητα χρήσης των τεχνολογιών FIPPP/FI-WARE, ικανότητα χρήσης από τους διαγωνιζόμενους των εργαλείων που παρέχονται από έργα FI-PPP, ποιότητα του
πλάνου εργασιών και αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού.
• Επίπεδο χρήσης του FI-WARE: αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης της τεχνολογίας FIWARE και των αποτελεσμάτων από άλλα
FI-PPP προγράμματα.
• Εμπορικές Προοπτικές: αξιολόγηση της δυνατότητας της προτεινόμενης λύσης ώστε να δημιουργήσει ένα βιώσιμο προϊόν (με
βάση την αιτούμενη χρηματοδότηση), τουλάχιστον μέχρι το σημείο που θα καταστεί εφικτό η προτεινόμενη λύση να
εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Συγκεκριμένα κριτήρια: αξιολόγηση της λύσης σαν ενιαίο προϊόν,
αναμενόμενη ζήτηση από την αγορά, συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνισμού, δυνατότητες εμπορικής επέκτασης και
ανάπτυξης της λύσης, αιτιολόγησης αιτούμενου προϋπολογισμού, βαθμός κατανόησης της αγοράς-στόχου, τεχνολογική
εμπειρία των επικεφαλής της ομάδας έργου.
Καταβολή των ενισχύσεων
Γενικά το χρηματοδοτικό σχήμα βασίζεται στα παραδοτέα του έργου. Για κάθε παραδοτέο θα υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Τα
παραδοτέα (συνεπώς και τα κόστη τους) που θα γίνονται αποδεκτά, θα τιμολογούνται και θα χρηματοδοτούνται με βάση τον
παρακάτω πίνακα:
Διάρκεια Έργου
1-6 μήνες
7-12 μήνες
13-15 μήνες

Παραδοτέο DSP
Έως 10%
Έως 10%
Έως 10%

1ος έλεγχος
Έως 100%
Έως 50%
Έως 35%

2ος έλεγχος
Έως 100%

Εν είδη προκαταβολής, θα καταβάλλεται ένα 10% της χρηματοδότησης με την παράδοση του παραδοτέου DSP (Draft Sustainability
Plan) το οποίο θα υποβάλλεται κατά τον πρώτο μήνα του έργου και θα περιλαμβάνει ανάλυση αγοράς, ανάλυση του ανταγωνισμού
και τα δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης. Το παραδοτέο αυτό θα αξιολογείται και η αποδοχή του θα
σηματοδοτεί την έναρξη χρηματοδότησης του έργου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική 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 με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης τηλ. 2310 531000 εσωτ. 107 κιν.6944914330 email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800 εσωτ.816,, 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
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