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
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSTARS
Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 50%) μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον σχεδιασμό και
ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μέγιστο ύψος δημόσιας ενίσχυσης έως 200.000 Ευρώ, ανά
έργο. Απαιτείται συνεργασία με τουλάχιστον 1 φορέα από 1 τουλάχιστον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες Δαπάνες
•
Μεμονωμένες υφιστάμενες, ή νεοϊδρυθείσες (τουλάχιστον 1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί,
και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα
1 κλεισμένη ετήσια οικονομική χρήση) μικρομεσαίες
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής
• Υπάρχον προσωπικό με μισθωτή σχέση (μέγιστη
Επιτροπής για ΜμΕ), που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην
χρέωση 5 ανθρωπομήνες / άτομο / έτος):
Ελληνική επικράτεια.
επιχορήγηση 35%
•
Εταιρίες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
•
Νέο προσωπικό με μισθωτή σχέση: επιχορήγηση 50%
Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ).
• Προσωπικό με ανάθεση έργου : επιχορήγηση 42%
•
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν κοινοπραξίες δύο 2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που
συμμετεχόντων φορέων όπου, ο ανάδοχος θα είναι
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο
μικρομεσαία ή ΒΕΤΑ και ο δεύτερος συμμετέχον
έργο.
οποιασδήποτε νομικής μορφής και μεγέθους εταιρεία σε 3. Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες
ποσοστό
μέχρι
30%
του
συνολικού
εθνικού
υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
προϋπολογισμού της πρότασης.
ερευνητική δραστηριότητα.
•
Είναι υποχρεωτική η συνεργασία, στην Ελλάδα, με 1 ΑΕΙ, 4. Δαπάνες αναδιοργάνωσης που χρησιμοποιούνται
ΤΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο (ως υπεργολάβος της ΜμΕ ή της
αποκλειστικά για το έργο και οι οποίες μπορούν να
ΒΕΤΑ). Μέγιστο ύψος υπεργολαβίας 30%.
περιλαμβάνουν πιστοποίηση, προτυποποίηση και
κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας
(διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και αγορά λογισμικού.
Υποχρέωση συνεργασίας με τουλάχιστον 1 φορέα του
5. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων,
εξωτερικού
προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και
Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα προϋποθέτει
αναλώσιμα).
υποχρεωτικά τη συνεργασία με ένα τουλάχιστον φορέα
(επιχείρηση, βιομηχανία, ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο)
από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως να Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και ποσοστά ενίσχυσης
Ο προϋπολογισμός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους
συμμετέχει στο πρόγραμμα EUROSTARS. Στον σύνδεσμο
πρέπει να κυμαίνεται από 160.000 € έως 400.000 €, με
http://www.eurostars-eureka.org/where.do
παρατίθενται λεπτομέρειες για τα κράτη που συμμετέχουν στο αντίστοιχη αιτούμενη δημόσια επιχορήγηση 80.000 € έως
200.000 € (έως 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών).
πρόγραμμα.
Όροι Συμμετοχής και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων
Όροι συμμετοχής
• Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι
μικρομεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
• Όσον αφορά τις ελληνικές εταιρίες, βασική προϋπόθεση
είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να μην υπερβαίνει το
40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων
ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρίας, του
ενός τουλάχιστον δημοσιευμένου ισολογισμού.
• Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έργα με το ίδιο
αντικείμενο άλλων προτάσεων που ήδη χρηματοδοτούνται
από άλλες πηγές (εθνικά ή διεθνή προγράμματα).
• Η κάθε επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λάβει
χρηματοδότηση για περισσότερες της μίας προτάσεις, είτε
ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόμενη. Παρομοίως για φορέα
του οποίου εκκρεμεί αποπληρωμή-παραλαβή έργου του από
προηγούμενη προκήρυξη Eurostars.
Διάρκεια έργων
Η χρονική διάρκεια ενός προτεινόμενου έργου μπορεί να
κυμαίνεται από 2 έως 3 έτη.
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Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://www.eurostars-eureka.eu, κατόπιν εγγραφής και
δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη». Η υποβολή της πρότασης
γίνεται από τον coordinator του έργου, μέσω ενός application
form. Η πρόταση συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα και
συνοδεύεται από Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των
εταίρων της διεθνούς κοινοπραξίας και ισολογισμούς 3
τελευταίων ετών για κάθε συμμετέχοντα φορέα.
Προκειμένου να αξιολογηθεί μια πρόταση, οφείλει ο ανάδοχος
φορέας, να καταθέσει στο εθνικό γραφείο EUREKA:
1. Ισολογισμούς των 3 τελευταίων ετών της εταιρίας ή στην
περίπτωση νέας, τον ή τους ισολογισμούς που έχουν
δημοσιευθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης.
2. Το καταστατικό ίδρυσης του αναδόχου φορέα καθώς και
τις τροποποιήσεις αυτού, μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της πρότασης και τη δημοσίευσή του (ΦΕΚ).
3. Δήλωση για τον συνεργαζόμενο υπεργολάβο και το
ποσοστό συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου.
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4. Υπεύθυνη δήλωση συγκεκριμένων όρων συμμετοχής.
Αξιολόγηση προτάσεων
Οι προτάσεις αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία
αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:
• Ποιότητα κοινοπραξίας και διαχείριση έργου: τεχνολογική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων, προστιθέμενη
αξία από την συνεργασία, επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (IPR).
• Τεχνολογία και καινοτομία: ωριμότητα προτεινόμενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθμός καινοτομίας
(ιδιαίτερα σημαντικό να είναι υψηλός), τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής.
• Εμπορική εκμετάλλευση: μέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηματική προοπτική για τις ΜΜΕ που συμμετέχουν,
προσδοκώμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, μικρός χρονικός ορίζοντας διάθεσης των αποτελεσμάτων του έργου στην
αγορά.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η τρέχουσα προκήρυξη του προγράμματος έχει προθεσμία υποβολής προτάσεων την 20η Σεπτεμβρίου 2012, 20.00 CET.
Η επόμενη υποβολή αναμένεται να έχει προθεσμία έως 04/04/2013.
Καταβολή των ενισχύσεων
• Προκαταβολή: 30% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
• Ενδιάμεση δόση: 50% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
• Αποπληρωμή: 20% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Για την είσπραξη της προκαταβολής, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν επί 6 έτη τουλάχιστον, οφείλουν να υποβάλλουν εγγυητική
επιστολή ίση προς το 10% της συνολικής χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει διάρκεια
λειτουργίας μικρότερη των 6 ετών, η εγγυητική επιστολή περιορίζεται στο 3% της χρηματοδότησης.
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.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
•
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
•
Άγγελος Μαγκλής τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών:
•
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
•
Πολύβιος Ραξής, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 764607, , e-mail: raxis@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
•
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
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