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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]

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete @atlantisresearch.gr
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1Α, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: info@atlantis.net.gr
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή
Προσανατολισμό
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή
Προσανατολισμό» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός αντικείμενο της Δράσης είναι η προώθηση της
εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της
συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης:
Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν
να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται
από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική
χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000€.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση
Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ
Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ
Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ
2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι 1.000€
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 08/01/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και
το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο τριάντα μήνες (30) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης)
απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν
πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τα στελέχη της εταιρείας μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουν όσες
απορίες ή διευκρινήσεις τυχόν έχετε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@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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2. 2ος Κύκλος Προγραμμάτων – Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)
Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον
Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/16 Αναπτυξιακού
Νόμου (ν.4399/2016):
i.
ii.
iii.
iv.

«Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
«Γενικής Επιχειρηματικότητας»
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και
«Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
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.
Στο 2ο κύκλο θα συγχωνευθούν οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η
υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).
Περίληψη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
Για περισσότερες λεπτομέρειες, τα στελέχη της εταιρείας μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουν
όσες απορίες ή διευκρινήσεις τυχόν έχετε.
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
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

3. Αποτελεσματική Παρέμβαση – «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων του Α’ Κύκλου της Παρέμβασης Ι της Δράσης
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι, υποβλήθηκαν συνολικά 450 αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, από τα
οποία 176 εγκρίθηκαν ως δυνητικοί δικαιούχοι, 267 απορρίφθηκαν ενώ 7 ερευνητικά έργα δεν χρηματοδοτήθηκαν
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα έργα στα οποία συνέβαλε για λογαριασμό πελατών της συγκέντρωσαν
συνολικό ποσοστό επιτυχίας 66,66% όταν το ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο της Δράσης κυμάνθηκε στο 39,11%.
Ο Β’ Κύκλος του προγράμματος έχει προγραμματισθεί να προκηρυχθεί τον Απρίλιο 2018.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει 25ετή σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και
υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της
υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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