1. Νέα Δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
ΠΕΠ Αυτοαπασχολούμενων
Προκηρύχθηκε Νέα Δράση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προσανατολισμό την ενίσχυση
ανέργων. Συγκεκριμένα η δράση αφορά την ένταξη, ακόμη και την επανένταξη ανέργων στην αγορά
εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο σπουδών
τους ή/και δεδομένης προϋπηρεσίας τους.
Το κατ’ αποκοπή ποσό των 14.800.00€ που παρέχεται ως 100% δημόσια επιχορήγηση σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις και καλύπτει λειτουργικές δαπάνες για την υποβοήθηση της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας (1ο έτος λειτουργίας).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δράση ορίζεται στις 15/11/2021
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική 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:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

2. Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Με σκοπό την αύξηση μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και απώτερο στόχο την
αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως
τις 25/10/2021 το σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων» που αφορά την διευκόλυνση
δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων (συγχωνεύσεις και εξαγορές) μεταξύ επιχειρήσεων μέσω παροχής
φορολογικών κινήτρων.
Η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ισχυροποίηση της θέσης των επιχειρήσεων
στην ελληνική οικονομία, καθώς η αύξηση μεγέθους τις καθιστά λιγότερο ευάλωτες στις διακυμάνσεις
του κύκλου της οικονομίας, ενώ παράλληλα τα φορολογικά κίνητρα παρέχουν έμμεση ενίσχυση της
ρευστότητάς τους.
Τέλος, αποτρέπεται το γεγονός αύξησης της ανεργίας, καθώς μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών
επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα διατήρησης προσωπικού που σε περίπτωση πτώχευσης θα
οδηγούσε σε αύξηση της ανεργίας για την οικονομία.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική 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:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

3.
-

EIC Accelerator

Είστε καινοτόμα, μικρομεσαία επιχείρηση με ευρωπαϊκά και παγκόσμια σχέδια ανάπτυξης;
Έχετε μια καινοτόμα ιδέα που στοχεύει σε νέες αγορές και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της εταιρείας
σας;
Αναζητάτε χρηματοδότηση για την υποστήριξη στα τελευταία στάδια της ανάπτυξή σας;

Το πρόγραμμα EIC Accelerator (παλαιότερα γνωστό ως SME Instrument) υποστηρίζει και βοηθά τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και
επιχειρηματικά μοντέλα και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τους. Ειδικότερα, προορίζεται για
καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν
(disrupt) τις υπάρχουσες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.
Το EIC Accelerator στοχεύει μόνο σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου νεοσύστατων εταιρειών, και βοηθά να
αναπτύξετε περαιτέρω την επιχειρηματική σας ιδέα σε προϊόν ή μια υπηρεσία, σύμφωνα με την στρατηγική
της εταιρείας σας. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, δοκιμές,
πρωτότυπα, επικύρωση, επίδειξη και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Εάν η δραστηριότητα αφορά
τεχνολογική καινοτομία, απαιτείται Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL) 5/6.
Χρηματοδότηση:
 Επιχορήγηση από €500.000 έως και €2.500.000.
 Μεικτό σχήμα χρηματοδότησης που αποτελείται από επιχορήγηση έως και 2.500.000€ και ίδια
(ιδιωτικά) κεφάλαια έως και 15.000.000€.
 Μπορεί να ζητηθεί υψηλότερη ή χαμηλότερη χρηματοδότηση ανά αίτηση, όμως πρέπει να
τεκμηριωθεί αναλόγως.
 Τα έργα πρέπει να διαρκούν από 12 έως 24 μήνες για να ολοκληρωθούν. Δίνεται μεγαλύτερο διάστημα
υλοποίησης κατά περίπτωση και την ανάλογη αιτιολόγηση.
Οι προτάσεις με δραστηριότητες έως TRL 8 χρηματοδοτούνται μέσω επιχορήγησης ή συνδυασμένης
επιλογής χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες από TRL9 ή παραπάνω χρηματοδοτούνται μόνο με
συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η πρόταση παραμένει αδύναμη για χρηματοδότηση από «τρίτους»
επενδυτές.
Χαρακτηριστικά:
 Προσαρμοσμένο (tailored) πρόγραμμα προς ΜΜΕ με πρωτοποριακές καινοτομίες: Το EIC
περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ΜΜΕ που έχουν ολοκληρώσει TRL5. Η χρηματοδότηση
απευθύνεται για την ανάπτυξη TRL5/6 έως TRL8.
 Μεικτό και τυπικό σχήμα χρηματοδότησης: Συνδυασμός επιχορήγησης, έως €2.500.000, με ιδία
κεφάλαια (ή εγγυήσεις), έως και €15.000.000, προσφέροντας ορίζοντα εξόδου (exit) 7 έως 10 έτη. Η
επιλογή χρηματοδότησης μόνο με επιχορήγηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ΜΜΕ μπορούν να
καλύψουν την φάση TRL9 με ιδίους πόρους.
 Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Αντί να υποβάλλεται αίτηση 30 σελίδων με
επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, κ.α., θα υποβάλλεται σύντομη αίτηση 5
σελίδων, μία παρουσίαση 10 σελίδων (pitch deck) και ένα βίντεο 3 λεπτών. Εφόσον οι αιτούντες
λάβουν την ένδειξη GO από τους αξιολογητές, τότε και μόνο θα προβούν στην επόμενη φάση της
πλήρης αξιολόγησης.
 Περιορισμένες εκ νέου υποβολές: Οι εκ νέου υποβολές θα περιορίζονται σε δύο μόνο προσπάθειες.





Κριτήρια αξιολόγησης: Τρείς κατηγορίες: Αριστεία (Excellence), Αντίκτυπο (Impact) και Επίπεδο
Κινδύνου (Level of risk). Στην προκαταρτική φάση δεν χρειάζονται όλες οι πληροφορίες, αλλά όσες
αιτήσεις βαίνουν σε πλήρη αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά δεδομένα.
Ανοικτή χρηματοδότηση και στρατηγικές προκλήσεις: Τo EIC Accelerator προσφέρει τόσο ανοιχτή
χρηματοδότηση όσο και πόρους για την κάλυψη στρατηγικών προκλήσεων της ΕΕ. Στόχος είναι
ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες υγείας καθώς και καινοτομίες στο πλαίσιο του Green Deal.

Οι ημερομηνίες υποβολών για το 2022 αναμένεται να διευκρινιστούν στο νέο
πρόγραμμα «2022 EIC Work Programme».
Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
επίτευξη των στόχων σας. Με παραπάνω από 29 χρόνια εμπειρίας, έχουμε κατορθώσει να σχεδιάσουμε
τις κατάλληλες στρατηγικές χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 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

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000, email: amaglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, 2310 531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

4. LAB.40 Accelerator – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
LAB.40 Accelerator – Β' ΚΥΚΛΟΣ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα επιτάχυνσης startups της
πρώτης Περιφερειακής Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab40 του Επιμελητηρίου Δράμας ενημερώνει ότι:
Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
ενδιαφερόμενων στον Β΄Κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης Startups Lab40Accelerator, της
Περιφερειακής Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου της Δράμας και θα παραμείνει
ανοιχτή για ένα μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι και τις 14
Νοεμβρίου 2021, που εκπνέει η προθεσμία για τον Β' κύκλο.
Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator μπορεί να υποβάλλει κάθε
ενδιαφερόμενος, είτε είναι άνεργος, εργαζόμενος ή επιχειρηματίας και επιθυμεί να αναπτύξει μια
επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής.
Πιο ειδικά το πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator, απευθύνεται σε φιλόδοξα άτομα ή
ομάδες που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και θέλουν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το
επιχειρηματικό τους σκεπτικό, με στόχο ένα επιτυχημένο λανσάρισμα στην αγορά. Μέσα από μια
απαιτητική διαδικασία οι μέντορες, εκπαιδευτές και σύμβουλοι της Lab.40 υποστηρίζουν τις ομάδες,
μειώνοντας τόσο το χρόνο όσο και τις πιθανότητες λάθους σε αυτό το λανσάρισμα, προφυλάσσοντας τους
από μια μελλοντική αποτυχία και διευκολύνοντας τους σε πιθανή εκθετική ανάπτυξη. Οι finalists διεκδικούν
μεταξύ άλλων και δωρεάν 12μηνη φιλοξενία στη Περιφερειακή Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab40.
Στη δομή ενδεικτικά παρέχονται στους ωφελούμενους υπηρεσίες Mentoring και Συμβουλευτικής
Καθοδήγησης, υπηρεσίες στέγασης και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της (γραφεία, χώροι συνεδριάσεων,
χώροι εκδηλώσεων κτλ.) και στον εξοπλισμό της (Internet, Laptops, Printers, 3DPrinter, Broadband Network
κτλ.) καθώς και υπηρεσίες δικτύωσης με Business Angels (Επιχειρηματικούς Αγγέλους) και άλλες
επιχειρήσεις και φορείς και πρόσβαση σε άλλες εκδηλώσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης.
Η δομή έχει ως στόχο να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της
εξωστρέφειας και της απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας και να στηρίξει ολιστικά και
ουσιαστικά τους ωφελούμενους μέσα από τις υπηρεσίες επιτάχυνσης και θερμοκοιτίασης που προσφέρει.
Το όραμά όλων όσων συμμετέχουν στο έργο, είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
στην περιοχή με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της περιοχής σε πρότυπο οικονομικής προόδου και την
αναστροφή του braindrain σε braingain, μέσα από μια υγιή ενίσχυσή ανταγωνιστικών εγχειρημάτων.
Η Lab40 στεγάζεται σε έναν υπέροχο, φρέσκο και λειτουργικά μελετημένο χώρο κάλυψης 263 m2 ισόγειο
και 40 m2 υπόγειο, πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες
των ωφελούμενων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και
τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών
Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη
2014-2020».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.Lab40.gr.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. είναι επίσημος Ανάδοχος υλοποίησης του προγράμματος Lab.40, σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων
του έργου. Με παραπάνω από 29 χρόνια εμπειρίας, έχουμε κατορθώσει να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες
στρατηγικές συμβουλευτικής, καθοδήγησης, και χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
επιχείρησης. 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000, email: amaglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, 2310 531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

5. 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 παραπάνω από 25 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 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:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000, email: amaglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, 2310 531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

6. Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027

Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος θα ισχύει από 01/01/2022
μέχρι 31/12/2027.
Ο χάρτης καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων, τόσο στα προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ, όσο και του
νέου Αναπτυξιακού Νόμου. H κάθε χώρα μέλος σύμφωνα με τα μέγιστα όρια του χάρτη, προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
τα τελικά όρια και λαμβάνεται η απόφαση. Ο χάρτης θα αναθεωρηθεί το 2023.
Επιγραμματικά, ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις περιφέρειες του χάρτη διαμορφώνεται ως
εξής:

Περιοχές
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Δυτικής Ελλάδας
Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας
Πελοποννήσου
Μη χαρακτηρισμένη περιοχή

Περιφέρειες
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Ευρυτανία
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττικής

Ποσοστό Ενίσχυσης
50%
30%
40%
50%
50%
40%
50%
50%
40%
50%
50%
40%
40%
κατά περίπτωση

Όλα τα παραπάνω ποσοστά δύναται να αυξηθούν κατά έως και 20% ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις
ή έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

