1. Δράση E-λιανικό για την ανάπτυξη/αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop) επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
Προδημοσιεύθηκε νέα Δράση για την ενίσχυση της λειτουργίας και την αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας των
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των
80.000.000 €. Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).
Στόχος της δράσης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
Πανδημία του Covid-19 με τη μορφή της επιχορήγησης για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού
καταστήματος e-shop, με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
Δικαιούχοι
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό
κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου
2020 και μετέπειτα σύμφωνα με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που επιβλήθηκαν.
Συμμετέχουν:
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 Νεοσύστατες, που έχουν συσταθεί στο διάστημα από 01/10/2019 έως 7/11/2020
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:
 Να έχουν κύρια Δραστηριότητα το Λιανεμπόριο- ΚΑΔ 47
 Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
Εντάσεις ενισχύσεων
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται ως εξής:
 Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την
δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop

Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας
εξοπλισμού.
Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου
2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι
μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι αντικειμενικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

2. Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω
πανδημίας Covid-19
Προδημοσιεύθηκε νέα Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
”Elevate Greece” με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων
τους. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 €.
Η δράση χρηματοδοτείται στο προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και στήριξης της οικονομίας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid -19 με αριθμό 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε ή ενναλακτικά στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ) μετά την περίοδο
εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου.

Η ημερομηνία λήξης των υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021
Δικαιούχοι
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate
Greece” οι οποίες τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 Λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια.
 Έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020.
 Το άθροισμα των εξόδων του Κεφαλαίου Κίνησης για το έτος 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€.
 Η συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης.
 Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.
 Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
Εντάσεις ενισχύσεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με
ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι
δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019):
 Αγορά Εμπορευμάτων
 Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 Του Συνόλου των Παροχών σε εργαζόμενους
 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021
Αξιολόγηση
O τύπος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα
με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής.
Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι 30/06/2021.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

3. «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» 2η Φάση Επιχειρήσεων
Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση
επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους,
καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών και σχημάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.
Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 34,68 εκατ. €, και κατανέμεται στους Θεματικούς
Τομείς Τεχνολογικής Ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της εθνικής RIS3 και στις περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων
τα 4,542 εκατ. € αφορούν τον τομέα της Αγροδιατροφής.
Προϋπολογισμός πράξεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό
τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ κυμαίνεται μεταξύ των 20.000€ και έως τις 100.000€, ενώ
στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 450.000€
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης, ενώ ως ημερομηνία
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2021
Στόχος της δράσης
Στόχος της δράσης αποτελεί η αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση.
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται για τις επιχειρήσεις, οι δαπάνες που εντάσσονται στις δραστηριότητες που
περιγράφονται παρακάτω:
 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»
 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»
 «Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία»
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
H 2η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις – δυνητικά μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ ανεξαρτήτως του εάν είχαν
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των προκριθέντων Φορέων Αρωγών της
1ης Πρόσκλησης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
 Να μην είναι δικαιούχοι – φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Καινοτομίας/ ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».
 Ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων (επιχειρήσεων - μελών ή μη μελών του ΣΣΚ) ανά πρόταση ΣΣΚ να είναι δέκα (10)
εκ των οποίων πέντε (5) ΜΜΕ
 Να συμμετέχουν το πολύ σε τρεις (3) προτάσεις ΣΣΚ ως δικαιούχοι και σε μία ως υπεργολάβοι υπό την προϋπόθεση
ότι οι ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό θεματικό τομέα της RIS3
 Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία
κατηγορία Περιφέρειας
 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Για τις προτάσεις στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίοι
λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις







Εντάσεις ενισχύσεων
Οι εντάσεις των ενισχύσεων ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα δράσης και το μέγεθος των επιχειρήσεων:
Για Μεγάλες επιχειρήσεις:
Έως 65% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας
Έως 40% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης
Έως 15% επιχορήγηση στην δράση της διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας

















Για Μεσαίες Επιχειρήσεις:
Έως 75% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας
Για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις:
Έως 80% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας
Έως 60% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας

o

H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amaglis@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

4. Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου
Αθηναίων»
Προδημοσιεύθηκε νέα Δράση για τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας ενώ υφίστανται σημαντικές
ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Η δράση αφορά την ενίσχυσή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με την μορφή
της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους . Ο προϋπολογισμός της
Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 7.700.000 €.
Η δράση χρηματοδοτείται στο προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και στήριξης της οικονομίας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid -19 με αριθμό 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε

Η ημερομηνία λήξης των υποβολών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2021
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 Δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων.
 Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019.
 Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αφορούν τον πολιτισμό και τις τέχνες και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως
τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 Το άθροισμα των εξόδων του Κεφαλαίου Κίνησης για το έτος 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€.
 Εάν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, σε συναφή πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε
ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης, να δεσμευτούν ότι, αποδέχονται την ένταξή τους σε μία μόνο εκ των
δύο και ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από
τις δύο δράσεις (αποφυγή διπλοχρηματοδότησης)
Εντάσεις ενισχύσεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με
ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 200.000€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι
δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019):
 Αγορά Εμπορευμάτων
 Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 Συνόλου Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 Συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 Συνόλου των Παροχών σε εργαζόμενους
 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

5. «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»»
στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττική 2014-2020
Στόχος της δράσης

Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών

Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού

Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο πόσο των 9.000.000€
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται έως 400.000 €, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε
18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 17η Φεβρουαρίου 2021
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους και Οργανισμοί Έρευνας και διάδοσης γνώσεων που
λειτουργούν νομίμως κατά την 10/11/2020 στην Περιφέρεια Αττικής

Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί:

Ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού ≥ 40%

Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης
γνώσεων ( Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Δημοσιά Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα)

Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων χρηματοδότησης στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας Οργανισμός
έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή μία επιχείρηση.
Επιλέξιμοι Τομείς
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά έναν ή περισσότερους από τους Τομείς Προτεραιότητας (RIS) που περιγράφονται
παρακάτω:

Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφή

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες

Βιομηχανική Έρευνα και Πειραματική Ανάπτυξη

Καινοτομία

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Εντάσεις ενισχύσεων
Οι εντάσεις των ενισχύσεων ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα δράσης και το μέγεθος των επιχειρήσεων:

Για Μεγάλες επιχειρήσεις:

Έως 65% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας

Έως 40% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις:

Έως 75% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας

Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης

Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας

Έως 50% επιχορήγηση στην δράση Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις:

Έως 80% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας

Έως 60% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης

Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας

Έως 50% επιχορήγηση στην δράση Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων λαμβάνουν 100% χρηματοδότηση, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις
Επιλέξιμες Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης

Δαπάνες ερευνητικού προσωπικού

Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

Δαπάνες αποσβέσεων για κτιριακές εγκαταστάσεις και γήπεδα μόνο για την διάρκεια του έργου

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσεις, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες συνδεδεμένες με το έργο

Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)
Επιλέξιμες Δαπάνες Καινοτομίας

Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

Επιλέξιμες Δαπάνες Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις- δεν είναι επιλέξιμες για τα ερευνητικά έργα του θεματικού τομέα
«Αγροδιατροφή»

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε
στα παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amaglis@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

6. Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Προκηρύχθηκε ο ΣΤ’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού
Νόμου Ν. 4399/2016.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση, επιχορήγηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών.
Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των
επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση,
πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός
ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών
διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστσσης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, parking,
κολυμβητήρια, γήπεδα, κ.α.
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55% και έως 10.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ
των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή
ενίσχυσης (επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή κ.α.).
Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η/03/2021
Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:
 Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης,
θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.).
 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.).
 Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.).
 Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης
της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.
 Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών
σχεδίων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη
διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

7. Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική
Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία
2014-2020»
Προκηρύχθηκε νέα δράση της «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και
τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία
και συγκεκριμένα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο πόσο των 5.500.000€.
Επιλέξιμοι Τομείς
Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους:

Αγροδιατροφή (Μεταποίηση-αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά),

Γούνα-Δερμάτινα Προϊόντα,

Περιβάλλον (Ενέργεια-Μεταλλικές κατασκευές-εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας)

Τουρισμός
Η χρηματοδότηση της παρούσας δράσης γίνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (Deminimis).
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 27/01/2021 και έως τις 31/03/2021
Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις
Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται ή θα
δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 Να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα
(1) επενδυτικό σχέδιο.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης
της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι 11/01/2021
Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλον χώρου, έως και 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, έως και 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Μεταφορικά μέσα έως 25.000€

Λογισμικά & υπηρεσίες Λογισμικό

Πιστοποίηση προϊόντων, έως 5.000€ το πιστοποιητικό.

Λειτουργικές Δαπάνες έως και 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, έως 4.000€

Μισθολογικό κόστος, έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 24.000€ (Μέχρι 2 ΕΜΕ).
Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης του έργου.
Εντάσεις ενισχύσεων
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
είναι 70% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.
Αξιολόγηση
Ο μέθοδος αξιολόγησης είναι η συγκριτική. Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά βαθμολογικής
κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υποψήφια προς χρηματοδότηση είναι όλα τα
επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν. Η ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύος διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων είναι σε
θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση
του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

8. Προκήρυξη Δ’ Κύκλου Καθεστώτος Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Προκηρύχθηκε το νέο καθεστώς πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου Ν.4399/2016. Ειδικότερα,
ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κυρίως με
επιχορήγηση, αλλά και με επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό
αυτών.
Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρές, επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδύσεων δύναται να
κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενής παραγωγή και
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός,
camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας
τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών, κέντρων
αποθεραπείας και αποκατάστσσης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, parking, κολυμβητήρια, γήπεδα, κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η /03/2021
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55% και έως 3.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η περιοχή
που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το αντικείμενο δραστηριότητας της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.
Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:
 Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης,
θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.).
 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.).
 Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.).
 Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων
οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.
 Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

9. Προκήρυξη Δ’ Κύκλου Καθεστώτος «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Προκηρύχθηκε ο Δ’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». του
Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/9/2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο καθεστώς, εντάσσονται επενδυτικά σχέδια για δαπάνες:




Κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της μονάδας όπως:
o Μηχανήματα παραγωγής
o Βάσεις μηχανημάτων
o Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματιστικού ψύξης
o Υποσταθμός
o Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
o Αντλίες σωληνώσεις
o Εξοπλισμός πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
o Γερανογέφυρες,
o Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
o Εγκαταστάσεις καθαρισμού υγρών ή/και αερίων αποβλήτων,
Μεταφορικών Μέσων
o Ανυψωτικά μηχανήματα
o Κλαρκ
o Περανοφόρα
o Λοιπά μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας.

Η ενίσχυση έχει μόνο τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 55% ανάλογα
με τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ύψος των 50.000€ για συνεταιρισμούς, 100.000€ για
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και 500.000€ για μεγάλες
επιχειρήσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει
το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και
επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης , 2310531000, εσωτ. 157, e-mail: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

10. Αύξηση Φορολογικής Απαλλαγής Δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής
Έρευνας
Με την δημοσίευση του Ν.4712/2020, τροποποιείται το άρθρο 22Α του Ν4172/2013 με αποτέλεσμα οι δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της
τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους
προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Πρέπει συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης η επιχείρηση να υποβάλλει και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την
έγκριση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά, η επιχείρηση,
συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση
ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου,
ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η
πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές
δαπάνες έχουν εγκριθεί".
Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρος των υπό εξέταση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, η επιχείρηση οφείλει
να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης
χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε διαθέτει εμπειρία από το 1992 σε θέματα τεκμηρίωσης έργων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ετοιμασία και τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων
επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Μαγκλής Άγγελος , 2310531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

11. Νέες Ευκαιρίες και Προσθήκες του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016

Οι προκηρύξεις των δύο καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου επανέρχονται δυναμικά καθώς αναθεωρούνται και
απελευθερώνονται οι επενδύσεις στον τομέα της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής.
Άρετε ο περιορισμός των επενδυτικών σχεδίων του τομέα, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός των έργων να είναι δυνατό
να υπερβεί τις 500.000€.
Η παραπάνω τροποποίηση δίνει τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο, να προβούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Πρωτογενούς Γεωργικής
Παραγωγής, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του.
Επιπλέον τα δύο νέα καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου, παρουσιάζονται ανανεωμένα με προσθήκες σε Νέους Επιλέξιμους
Κωδικούς Δραστηριότητας, ανοίγουν τον επενδυτικό ορίζοντα της χώρας και αποτελούν ευκαιρία για νέες επενδύσεις
τόσο στον κλάδο των Parking, των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, της Υγείας και της Κοινωνικής
Μέριμνας, όσο και στο κλάδο του Αθλητισμού.
Προστιθέμενοι Τομείς Δραστηριότητας







Στον τομέα των Parking, η ίδρυση ή η επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως
επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων επιπλέον εκείνων που επιβάλει ο εκάστοτε
ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη αναγκών των κτηρίων
‘Ίδρυση ή επέκτασης δυναμικότητας Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας ενισχύονται οι κλάδοι:
o Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 , κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ.
o Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για:
o Την δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.
o Την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπρόσθετα, η ενίσχυση στο καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αυξήθηκε από τα 5.000.000€ στα 10.000.000€

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η/03/2021
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση
να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και
ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης , 2310531000, εσωτ. 157, e-mail: davidopoulos@atlantisresearch.gr

12. Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει δημιουργήσει το Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων, με στόχο την χαρτογράφηση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων ενίσχυσης σε αυτές.
Οφέλη από την ένταξη στο Μητρώο
 Η καταχώριση μιας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο μελλοντικών Κρατικών Ενισχύσεων που σχετίζονται
με νεοφυείς επιχειρήσεις.
 Η εγγεγραμμένη στο Μητρώο επιχείρηση θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει
ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις εγγραφής
Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με την νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ οι οποίες:

Έχουν έδρα ή διατηρούν θυγατρική ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια (ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ)

Δεν έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εγγραφής στο Μητρώο

Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση πριν
την αίτηση εγγραφής

Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση πριν την αίτηση
εγγραφής
Από τη δράση εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και τα σχετικά αρχεία θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής
του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr). Αρμόδια για την συλλογή των αιτήσεων, τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την εποπτεία της
διαδικασίας είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ανάλογα με τη
ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’ έτος:

Κύκλος

Έναρξη

Λήξη

1ος
2ος
3ος

01/01
01/05
01/09

30/03
30/07
30/11

Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του έτους.
Στο Μητρώο θα εντάσσονται όσες επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάσουν τεχνολογική καινοτομία, παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας
και προοπτικές κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων τους, ενώ αυτόματα δύναται να ενταχθούν επιχειρήσεις στις οποίες
συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί
Οργανισμοί, ή άλλα δάνεια καθώς εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – «Angel Investors», Τεχνοβλαστοί (spin-off) ελληνικών ΑΕΙ και
Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεις που έχουν πετύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και
Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence» και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe ή και επιχειρήσεις που κατέχουν
κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Ofiice και στο US Patent Office. (σωρευτικά).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καθόσον από
την ίδρυσή της το 1992 ίσαμε σήμερα υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε θέματα: διαμόρφωσης τεχνολογικής στρατηγικής και
τεχνολογικών επιχειρηματικών σχεδίων, μεταφοράς τεχνολογίας, εύρεσης Επιχορηγήσεων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα,
αξιολογήσεις όλων των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία 10 έτη ασχολείται ενεργά με επιτυχία σε
θέματα επιχειρηματικής ωρίμανσης σχεδίων νεοφυών επιχειρήσεων και χρηματοδότησης τους από Εταιρείες Επιχειρηματικών
Κεφαλαίων (Venture Capitals) και Επενδυτικούς Αγγέλους – «Angel Investors».
Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας και να βρείτε την σχετική περίληψη εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, email: charpidis@atlantisresearch.gr

13. Νέα Φορολογικά Κίνητρα για Επιχειρηματικούς Αγγέλους

Στο Νόμο 4712/2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρονται τα νέα φορολογικά κίνητρα σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους
που αφορούν έκπτωση 50% στο φορολογητέο εισόδημα από επενδύσεις σε εγγεγραμμένες εταιρείες του Elevate Greece
(https://elevategreece.gov.gr/el/).
Πρόκειται για επενδύσεις έως και 300.000€, από 100.000€ σε 3 διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις.
Αναμένεται να ανακοινωθεί η ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του θεσμού ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία έγκριση εταιρείας
στο Μητρώο.
Τα φορολογικά κίνητρα αφορούν έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί του κεφαλαίου που εισφέρουν
φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).
Ειδικότερα, σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο σε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο,
ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, αναλογικά ανά κατηγορία
δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Όμως, αυτό ισχύει για
εισφορές κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες διενεργούνται σε έως
3, κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Για παράδειγμα, εάν φυσικό πρόσωπο έχει φορολογητέο εισόδημα €70.000 και μέσα στο έτος έχει πραγματοποιήσει
επένδυση ύψους €100.000, τότε το εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί θα μειωθεί σε €20.000 (έκπτωση €50.000, ήτοι το
50% της επένδυσης).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. , έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση
να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση
του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, email: charpidis@atlantisresearch.gr

14. Επιχειρηματικοί Άγγελοι & Κεφάλαια Σποράς
Ορισμός Επιχειρηματικών Αγγέλων
Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι ( Angels Investors ή Business Angels ) αποτελούν ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν ίδια
κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up), οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας, προσφέροντας τους την
ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ένας Επιχειρηματικός Άγγελος είναι συνήθως
διατεθειμένος να αναλάβει υψηλότερο ρίσκο βασιζόμενος περισσότερο στην επιχειρηματική ιδέα και την δυναμική της
ομάδας παρά σε τεχνικό-οικονομικές παραμέτρους. Κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι
έμπειροι επιχειρηματίες με αποτέλεσμα πέραν της οικονομικής υποστήριξης να αποκτούν και συμβουλευτικό ρόλο
συνεισφέροντας τεχνογνωσία και παρέχοντας πολύτιμες κατευθυντήριες γραμμές στην ομάδα. Η επένδυση από
Επιχειρηματικούς Αγγέλους συνήθως έχει ως αντάλλαγμα ένα ποσοστό συμμετοχής στην νεοφυή εταιρεία ενώ ουκ ολίγες
φορές οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της. Το ύψος επένδυσης από
έναν Επιχειρηματικό Άγγελο ξεκινάει από κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και δύναται να φτάσει έως €2 εκατομμύρια.
Επιχειρηματικοί Άγγελοι στην Ελλάδα
Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Αγγέλων αν και ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο εξωτερικό και κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες,
βρίσκεται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο στην Ελλάδα. Οι εγχώριες επενδύσεις από Επιχειρηματικούς Αγγέλους είναι
ολιγάριθμες περιορίζοντας τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης πρώιμων επιχειρηματικών ιδεών και επιβραδύνοντας την
εξέλιξη και την καινοτομία στην χώρα μας. Υπό το πρίσμα της κομβικής αξίας των κεφαλαίων που προσφέρονται από
Επιχειρηματικούς Αγγέλους καθώς και της συνεισφοράς τους σε όρους στρατηγικής καθοδήγησης νεοφυών επιχειρήσεων,
έχουν αναπτυχθεί κάποια δίκτυα και θεσμοί στην χώρα, οι οποίοι προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του
οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών και των ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν κεφάλαια εκκίνησης και
ανάπτυξης.
Οφέλη και φορολογικά κίνητρα Επιχειρηματικών Αγγέλων
Προκειμένου να προωθήσει και να ενισχύσει την δραστηριότητα των Επιχειρηματικών Αγγέλων καθώς και να επιταχύνει την
ανάπτυξη του θεσμού αυτού στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης του
οποίου δεύτερο πυλώνα αποτελεί η υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Πιο συγκεκριμένα:
 Eντός του 2020 θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα Elevate Greece, η οποία θα έχει ρόλο Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων. H πλατφόρμα θα φιλοξενήσει όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Ελλάδας και θα καταστήσει
ευκολότερη την στοχευμένη χρηματοδότηση καθώς και την προώθηση των start-up σε δυνητικούς επενδυτές. Το
Elevate Greece θα λειτουργήσει ως ένα ψηφιακό database του νεοφυούς οικοσυστήματος της χώρας, θα αποτελέσει
σημαντικό πόλο έλξης για επενδύσεις σε πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες και θα ενισχύσει την καινοτομία και την
τεχνολογική ανάπτυξη.
 Σημαντικά αναμένεται να είναι και τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους οι οποίοι
θα επενδύσουν σε start-up του ψηφιακού οικοσυστήματος που προαναφέρθηκε. Πιο συγκεκριμένα, οι
Επιχειρηματικοί Άγγελοι θα μπορούν να εκπέσουν φορολογικά το 50% της χρηματοδότησης που θα παρέχουν στις
εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα νεοφυείς εταιρείες με πλαφόν επένδυσης τα €300.000 ανά έτος κατανεμημένα
ισόποσα σε τρείς εταιρείες (€100.000 πλαφόν ανά επένδυση).
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Παράλληλα με τις προηγούμενες δράσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δρομολογήσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία
για την οικονομική ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων όπως το πρόγραμμα Soft Finance, μια επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους
€100 εκατομμυρίων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το πιλοτικό πρόγραμμα συν-επενδύσεων Επιχειρηματικών
Αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ύψους €30 εκατομμυρίων καθώς και την αύξηση της δημόσιας
συμμετοχής στα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών του Equifund κατά €50 εκατομμύρια.

Η Δράση μας
\

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. διαθέτει παραπάνω από 28 χρόνια εμπειρίας στην συμβουλευτική επιχειρήσεων όλων των
κλάδων ενώ έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα (Deals Department) για την εστιασμένη υποστήριξη των εκπροσώπων του
οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην ενίσχυση της
επενδυτικής ετοιμότητας των start-up και την χρηματοδότηση τους. Επιπλέον, έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται από το 2015
ένα εκτεταμένο δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, το AdrionBan , το οποίο έχει χρηματοδοτήσει ποικίλες, καινοτόμες start-up
στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει στην προσπάθεια εύρεσης οικονομικών πόρων σε οποιοδήποτε
στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας.
Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, email: charpidis@atlantisresearch.gr

15. Χρηματοδότηση Νεοφυών Ομάδων και Επιχειρήσεων Start-up

-

Είστε νεοφυής ομάδα ή start-up επιχείρηση και ψάχνεται να βρείτε χρηματοδότηση;
Θέλετε να αναπτυχθείτε και πιστεύεται πως έχετε την ιδέα που μπορεί να κάνει την διαφορά αλλά δεν
έχετε κεφάλαια;
Θέλετε να εκμεταλλευτείτε την πατέντα/πρωτότυπό σας;

Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Με 29 χρόνια εμπειρίας έχουμε κατορθώσει να
σχεδιάσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Υποστηρίζουμε τις νεοφυείς εταιρείες ώστε να αποκτήσουν επενδυτική ετοιμότητα. Προσφέρουμε υποστήριξη
μέσω του Stage Two Acceleration σε συνεργασία με το InnovationFarm και του AdrionBan, ενός δίκτυο
επιχειρηματικών αγγέλων, για την ενίσχυση κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που
παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Το AdrionBan (πατήστε εδώ) είναι ένα δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων προστιθέμενης αξίας και εχεμύθειας.
Αποτελείται από περισσότερους από 60 Business Angels της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να
επενδύσουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις εντός Ελλάδας από 20.000 έως και 500.000 ευρώ. Το δίκτυο που ιδρύθηκε
τον Οκτώβριο του 2015 έχει ήδη κλείσει 10 συμφωνίες χρηματοδότησης. Στόχος του AdrionBan αποτελεί η
συνέχιση της δημιουργίας μιας επιτυχημένης και προσοδοφόρας κοινότητας Επιχειρηματικών Αγγέλων, ώστε να
ενισχυθούν κυρίως νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάζουν συγκριτικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάδειξης, της προώθησης και της στήριξης της καινοτομίας η Ατλαντίς
Συμβουλευτική Α.Ε διοργανώνει σε τακτική βάση Business Angels Forums, με απώτερο σκοπό την προβολή και
παρουσίαση νεοφυών και ήδη υφιστάμενων καινοτόμων επιχειρήσεων σε επιχειρηματικούς αγγέλους, venture
capital funds και growth funds. Ήδη έχουν διοργανωθεί πέντε Business Angels Forum.
Τέλος υποστηρίζουμε τις νεοφυής επιχειρήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
και funds όπως το Innovation Window που υποστηρίζετε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στοχεύει
στην ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη
διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων
στοιχείων επικοινωνίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, τηλ. 2310531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

16. Αναζήτηση Επενδυτικών Κεφαλαίων Τα Εργαλεία που δύναται να προσφέρει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων
σας. Με παραπάνω από 28 χρόνια εμπειρίας, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να σχεδιάσουμε τις
απαραίτητες στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων χαρακτηρίζονται από τις συγκεκριμένες στρατηγικές επενδυτικές στρατηγικές που
ακολουθούν και επενδύουν αναλόγως, όπως:

 Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας  Με διαφορετικές απόδοσης ή ρευστοποιήσεις.
επιχείρησης (π.χ. στάδια σποράς, εκκίνησης,  Με συγκεκριμένα ποσά επένδυσης (π.χ. <500χιλ.
ανάπτυξης, κλπ.).
ευρώ, 500χιλ.-1εκ. ευρώ, >1εκ. ευρώ, >5εκ. ευρώ,
 Σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. αθλητισμού,
>20εκ. ευρώ, κλπ.).
βιομηχανικού, κλπ.).
 Με ενεργό συμμετοχή στην διοίκηση της εταιρείας
 Σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.
ή όχι.
Όμως, κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετικό τύπο χρηματοδότησης ο οποίος έρχεται με διαφορετικούς όρους και
προϋποθέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 10 πιθανοί τρόποι που μπορείτε να πάρετε χρηματοδότηση:
Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels ή Angel Investors):
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι εξαιρετικά εύποροι ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των πλεοναζόντων
κεφαλαίων τους σε νέες επιχειρήσεις. Συχνά, οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικά δραστήριοι στον επιχειρηματικό κόσμο
και για τον λόγο αυτό επιδιώκουν διαπραγματεύσεις με ΜΜΕ επιχειρήσεις ώστε να παρέχουν κεφάλαια και παράλληλα να
έχουν συμβουλευτική θέση σε αυτές.
Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital):
Τα κεφάλαια σποράς είναι τα αρχικά κεφάλαια που χρησιμοποιούνται κατά την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Συνήθως
λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για ένα συμμετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρηση, αν και με λιγότερο επίσημες συμβατικές
διευκολύνσεις από την κανονική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Επειδή οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων βλέπουν
τα κεφάλαια σποράς ως μια επένδυση "σε κίνδυνο", ενδέχεται να περιμένουν μια επιχείρηση να εγκατασταθεί περισσότερο
προτού προβούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις – χρηματοδότησης.
«Ταμεία Ανάπτυξης» (Growth Funds):
Οι εταιρείες, «ταμεία ανάπτυξης», διατηρούν διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με πρωταρχικό στόχο την ελάχιστη ή
σχεδόν καθόλου πληρωμή μερισμάτων. Συνήθως, τέτοια χαρτοφυλάκια αποτελούνται από εταιρείες με ρυθμούς ανάπτυξης
άνω του μέσου όρου που επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε επέκταση, εξαγορές ή/και έρευνα και ανάπτυξη. Παράλληλα,
πολύ συχνά προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με σαφώς υψηλότερο κίνδυνο.
Υβριδικά κεφάλαια (Mezzanine Financing):
Η χρηματοδότηση μέσω «Mezzanine» είναι ένα υβριδικό μέσο χρηματοδότησης δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου, το
οποίο δίνει στον δανειστή το δικαίωμα μετατροπής του κεφαλαίου σε εταιρική συμμετοχή, σε περίπτωση αθέτησης των
όρων δανειοδότησης. Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης τείνει να συμπληρώνεται με ελάχιστη επιμέλεια του δανειστή και
ελάχιστη ή καμία εγγύηση εκ μέρους του δανειολήπτη. Περαιτέρω είναι ευρέως γνωστός τρόπος χρηματοδότησης ενός
συμβολαίου, όπου μια εταιρεία αναζητά κεφάλαια για την εκπλήρωση ενός έργου με εγγυημένη την αποπληρωμή του
δανεισμού.
Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια (Convertible Bonds):
Ένας αναδυόμενος και ωριμασμένος, πλέον, τρόπος δανεισμού είναι η μετατρέψιμη ομολογία. Πρόκειται για ένα ποσό
δανεισμού που μπορεί να μετατραπεί σε ένα προκαθορισμένο ποσό των ιδίων κεφαλαίων μιας υποκείμενης εταιρείας σε
ορισμένες χρονικές στιγμές κατά την διάρκεια της ζωής της ομολογίας. Είναι μια ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης για τις
εταιρείες και είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για εταιρείες με προφίλ υψηλού κινδύνου / απόδοσης.

«Ιδιωτικά Κεφάλαια ή Τοποθετήσεις» (Private Placements):
Πρόκειται για μια ιδιωτική αύξηση κεφαλαίου που συνεπάγεται την πώληση τίτλων/μετοχών σε σχετικά μικρό αριθμό
επιλεγμένων επενδυτών. Οι επενδυτές συμμετέχουν σε «ιδιωτικές τοποθετήσεις» μπορούν να είναι μεγάλες τράπεζες,
αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες ή/και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η βασική διαφορά με μια δημόσια αύξηση
κεφαλαίου είναι ότι η πώληση των μετοχών/τίτλων δεν είναι ανοικτή προς οποιαδήποτε επενδυτή.
«Οικογενειακοί Οίκοι» (Family Offices):
Τα «οικογενειακά γραφεία/οίκοι» είναι ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που
εξυπηρετούν επενδυτές εξαιρετικά υψηλού επιπέδου (ultra-high-net-worth). Διαφέρουν από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις
διαχείρισης πλούτου, δεδομένου ότι προσφέρουν μια συνολική εξωτερική λύση στην διαχείριση της οικονομικής και
επενδυτικής πλευράς ενός εύπορου ατόμου ή οικογενείας. Για παράδειγμα, πολλά τέτοια «γραφεία» προσφέρουν υπηρεσίες
μεταφοράς πλούτου, φορολογικές υπηρεσίες, φιλανθρωπικά δάνεια, κλπ.
Αναπτυσσόμενες Αγορές (Growth Markets):
Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τις «startup» εταιρείες σε μια νέα βιομηχανία, τα προϊόντα αρχίζουν να είναι
πιο διαφοροποιημένα και οι αγορές εισέρχονται στο στάδιο ανάπτυξης. Οι αναπτυσσόμενες αγορές ή οι αγορές ταχείας
ανάπτυξης υπάρχουν όταν το μέγεθος της αγοράς συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλό ρυθμό και έχει κύριο χαρακτηριστικό
την απόκτηση νέων πελατών. Ορισμένα καλά παραδείγματα αγορών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είναι οι
εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα, ηλιακή ενέργεια, κλπ., όπου επιτυγχάνουν συνολική αύξηση πωλήσεων κατά τουλάχιστον
20% ετησίως για τα τελευταία 3 χρόνια.
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB):
Το νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «InvestEU» 2021-2027, το οποίο βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο
του Επενδυτικού Σχεδίου «Σχέδιο Γιούνκερ», έχει στόχο, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να συγκεντρώσει το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και 13 ακόμη χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., που είναι διαθέσιμα αυτή την στιγμή,
κάτω από μία στέγη. Ενεργοποιώντας τουλάχιστον 650 δις ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις, το πρόγραμμα αποσκοπεί να δώσει
μια επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θεμελιώδης κίνητρο
για την επένδυση όλων των έργων/επιχειρήσεων είναι η προώθηση της πράσινης ενέργειας, της καινοτομίας και της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Βοηθητικοί παράγοντες της «EIB» ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων και η
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων
Venture Debt (EIB):
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του Venture Debt, προσφέρει μια μακροπρόθεσμη δανειακή χρηματοδότηση για
τις ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι η
αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας από μια πιλοτική φάση έως και την μαζική βιομηχανοποίηση, η περαιτέρω
ανάπτυξη των προϊόντων/υπηρεσιών μέσω έρευνας και ανάπτυξης καθώς και η διεθνής επέκταση. Πρόκειται για μεγάλες
επενδύσεις 7-50εκ. ευρώ, με άμεση εκταμίευση, με μακροχρόνια – ευέλικτη διαδικασία αποπληρωμής και χωρίς εγγυήσεις.
Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης:
Αντιθέτως, εάν είστε ερευνητής ή επιστήμονας ή νεοφυής επιχειρηματίας και πιστεύετε ότι το προϊόν σας μπορεί να κάνει την
διαφορά και να συνεισφέρει μια πραγματική καινοτομία, τότε υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι τα Fast Track to Innovation (FTI), SME Instrument, κλπ., τα οποία εντάσσονται στα
πρόγραμμα «Horizon 2020», «Interreg 2014-2020», κλπ..
Αν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλειος Χαρπίδης, τηλ. 23105310000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

17.Υπηρεσίες Εύρεσης Χρηματοδότησης
- Είστε επιχείρηση με ανάγκη από επιπλέον - Είστε βιομηχανική ή ξενοδοχειακή επιχείρηση και θέλετε
επενδυτικά κεφάλαια;
να επεκταθείτε ή να υλοποιήσετε συμβόλαια πελατών
σας;
Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των
στόχων σας. Με 29 χρόνια εμπειρίας, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να σχεδιάσουμε τις
απαραίτητες στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Το τμήμα Deals (Συμφωνίες) της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την σύνδεση όλων
των τύπων επιχειρήσεων (βιομηχανικές, λιανικού εμπορίου, νεοφυής, ερευνητικές κλπ.) με πηγές ιδιωτικής
χρηματοδότησης, όπως αυτές είναι οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), οι επενδυτικοί
άγγελοι (Business Angels), οι στρατηγικοί επενδυτές (λ.χ. Private Equity, European Investment Bank, κα.) καθώς και
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω Εθνικών (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (π.χ. Horizon 2020,
Interreg 2014-2020, κλπ.) Προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει και τυποποιήσει μια μεθοδολογία
προσέγγισης των πηγών χρηματοδότησης, που απευθύνεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Οι υπηρεσίες του τμήματος εστιάζουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη συμβουλευτική υποστήριξη για την εύρεση
κατάλληλης πηγής χρηματοδότησης, είναι οι εξής:
Στρατηγικός Σχεδιασμός:
 Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση
επιχειρηματικού σχεδίου (business plans) και
έρευνα αγοράς
 Ανάλυση σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και
κινδύνων
 Υποβολή προτάσεων σε εθνικά - κρατικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης.

Συμβουλευτική Υποστήριξη:
 Επιχειρηματική
ανάπτυξη
–
λήψη
αποφάσεων
 Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων
 Καθοδήγηση
και
υποστήριξη
σε
διαπραγματεύσεις
 Προετοιμασία επενδυτικής παρουσίασης σε
πιθανούς επενδυτές
 Ανάλυση χρηματοδοτικών πηγών

Για την ευόδωση των προσπαθειών μας συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε διαρκώς τους πελάτες μας ώστε να
έχουν πλήρη επενδυτική ετοιμότητα και να μπορούν να στραφούν σε ιδιώτες θεσμικούς, στρατηγικούς καθώς και
ιδιώτες επενδυτές για την εύρεση χρηματοδότησης.
Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη
διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων
στοιχείων επικοινωνίας:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 108), email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, τηλ. 2310531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

