
 

  

 

1. Ψηφιακό Βήμα 
 

Ανακοινώθηκε η 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
 
Σύμφωνα με αυτή, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 27 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, 
από 24 μήνες που ίσχυε μέχρι πρόσφατα. 
 
 

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

 

2. Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ 
 

Περισσότεροι από 10.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται στους δικαιούχους του 
προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ, που σκοπό έχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
εκπαίδευσης μέσω τη αξιοποίησης κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 
Στους δικαιούχους θα δοθούν επιταγές 200€ για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 
Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων από εκπαιδευτικούς έχει ήδη ανοίξει.  
 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000, e-mail:  belli@atlantisresearch.gr      
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3. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 

Την Τρίτη 10 Μαΐου τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των 
επενδυτικών σχεδίων δανειακής χρηματοδότησης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. 
 
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν πλέον να κατατίθενται και μέσω της πλατφόρμας αυτής, 
ενώ από 01/06/2022 είναι υποχρεωτική η χρήση της. 

 

Τα έργα που ενισχύονται κινούνται σε πέντε πυλώνες: 

 Πράσινη Μετάβαση 

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

 Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη 

 Ανάπτυξη Οικονομικών Κλίμακας 

 Εξωστρέφεια 
 
Το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται έως το 50% του 
προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών και επενδυτών σε 
τουλάχιστον 30% και 20% αντίστοιχα. 
 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000, e-mail: belli@atlantisresearch.gr    

 

4. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή 
Προσανατολισμό 

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – 
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
 
Η τροποποίηση αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία, τις υποβαλλόμενες 
αντιρρήσεις,  τη διαδικασία τροποποιήσεων στοιχείων εγκριτικής και το Παράρτημα ΧII 
που αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.  

 

 

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

Περισσότερα > 
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mailto:kalamakidis@atlantisresearh.gr
https://atlantisresearch.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%9C%CE%A8%CE%97%CE%A3.pdf


 

  

 

5. Ψηφιακό Άλμα 

 
Η 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών 
σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020  (Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ Α/Α 
2926), αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων που πλέον 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 33 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφαση Ένταξης, 
από 30 μήνες που ίσχυε μέχρι πρότινος.   

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου,  2310 531000, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr  

 

 

6. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 

 
Στην εβδομάδα που έρχεται ξεκινάνε οι πρώτες αιτήσεις του υποέργου «Καινοτομία και 
Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων».  
 
Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Βιομηχανία τροφίμων, Ποτοποιία, Παραγωγή 
προϊόντων καπνού,  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και Αποθήκευση και υποστηρικτικές 
προς μεταφορά δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν προτάσεις για ενίσχυση έως  
55% του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται έως 12.500.000€. 

 
 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000, e-mail: belli@atlantisresearch.gr   

Περισσότερα > 
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7. Διεξαγωγή του Business Angels Forum VII τον Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη 

 
 

 

 

 
Νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια 
σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους και Επενδυτές δηλώνοντας συμμετοχή στο 7ο Business Angels 
Forum που διοργανώνεται από την ομάδα του AdrionBAN και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
22 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. 
 
Η παρούσα εκδήλωση αποτελεί τη φυσική συνέχεια των έξι προηγούμενων BAF που 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα τελευταία 7 χρόνια. 
Φιλοξένησαν συνολικά 80 νεοφυείς ομάδες και πάνω από 60 επενδυτές, ενώ στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων και μέχρι σήμερα έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 12 νεοφυείς επιχειρήσεις, με 
συνολική χρηματοδότηση 12 εκ ευρώ. 
 
Το Business Angels Forum VII απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν 
χρηματοδότηση καθώς και σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους ή/και Επενδυτές που ενδιαφέρονται 
να προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις. Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση 
των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων μπροστά στο επενδυτικό κοινό και η πρόσβαση σε 
πηγές χρηματοδότησης, η οποία θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 500.000€. Η παρουσίαση των 
επιχειρηματικών σχεδίων στους Επιχειρηματικούς Αγγέλους/Επενδυτές θα λάβει χώρα ως ένα 
pitching event, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρξει παρουσίαση των πιο ολοκληρωμένων 
επιχειρηματικών προτάσεων που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Business Angels Forum VII καλούνται 
να υποβάλουν έως τις 3 Ιουνίου 2022 το σχετικό Pitch Deck παρουσίασης του επιχειρηματικού 
σχεδίου (ppt/pdf), τα financials (excel), και ένα μονοσέλιδο executive summary, όλα στην αγγλική 
γλώσσα. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα 
επισυνάπτοντας και το υλικό που ζητείται. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν θα πρέπει να 
αποστείλουν το υλικό στο email επικοινωνίας. 
 
Φόρμα συμμετοχής για τις startups/ομάδες: https://forms.gle/X91a2xikoRi3rD6w8  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής, οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασίλη Χαρπίδη και κ. 
Ιωάννη Λιώνη στο τηλέφωνο 2310 531.000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@atlantisresearch.gr 
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