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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr






Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής.

 Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

 Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο

και

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
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1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων νέων τουριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε
συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός,
Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν και θα δραστηριοποιηθούν στον
τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα
διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ :
41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός
κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και
επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).
Οι επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις::
 ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: α) αθλητικός τουρισμός, β) θαλάσσιος τουρισμός, γ) τουρισμός υπαίθρου,
δ) εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού
σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει
προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν
της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού
προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την
υλοποίηση του σχεδίου
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 45% των
επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον
0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό επιχορήγησης είναι
50% (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την
υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική
ημερομηνία στις 28/03/2018.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος: 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Προστασίας Περιβάλλοντος: 100%
3. Πιστοποίηση
συστημάτων
διασφάλισης
ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης: μέχρι 3.000,00€ ανά
πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών
της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις: μέχρι
15.000€
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών
Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου: μέχρι 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: μέχρι 10.000€
7. Μεταφορικά μέσα: μέχρι 25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού
Σχεδίου: μέχρι 4.000€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να
αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο
στην αίτηση χρηματοδότησής του.
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Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο τριάντα μήνες (30) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής προϋποθέσεις:
• δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης
στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της
χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.
• οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν
εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την περίληψη του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Μενέλαος Βακαλόπουλος, 2310531000, εσωτ. 155, email: vakalopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Μίλτος Νικολής , Τηλ 210 6563800, email: nikolis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

2. Νέος Κύκλος Προγραμμάτων – Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)
Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη του νέου κύκλου των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου (ν.4399/2016).
Στο νέο κύκλο, αναμένεται η προκήρυξη των εξής προγραμμάτων:
i.
«Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
ii.
«Γενικής Επιχειρηματικότητας»
iii.
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και
iv.
«Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».
Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 550 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (σ.σ.
περίπου 400 εκατ. ευρώ) θα αφορά σε ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
θα παραμείνει ανοικτή για περίπου τρεις μήνες, ενώ για τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο περίπου έξι μηνών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Μενέλαος Βακαλόπουλος, 2310531000, εσωτ. 155, email: vakalopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Μίλτος Νικολής , Τηλ 210 6563800, email: nikolis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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