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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.

•

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 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 ∆ελτίου.
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.
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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή,
μετάφραση ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για
αυστηρά προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1.

Νέος επενδυτικός Νόμος

Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου Αναπτυξιακού Νόμου, με στόχο
τη διευκόλυνση των επενδυτών και την τόνωση της ρευστότητας με βασικό πυλώνα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών.
Στόχοι:
• Μείωση της γραφειοκρατίας
Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με εφαρμογή καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
• Προώθηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
• Ανάπτυξη δικτύων
Προστασία του περιβάλλοντος
Τομείς ενίσχυσης:
Αναμένεται να δοθεί έμφαση στην μεταποίηση, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα.
Επιπλέον θα ενισχυθούν δράσεις που προάγουν τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Αντιθέτως, δεν αναμένεται να ενισχυθούν τομείς όπως τα φωτοβολταϊκά πάρκα ενώ εκτιμάται ότι θα δοθεί έμφαση στα
αιολικά πάρκα.
Επιπλέον, πρόκειται να δοθεί έμφαση στη δημιουργία «clusters» (Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης), τα οποία αφορούν τη
δημιουργία , των γνώριμων πλέον, επιχειρηματικών σχημάτων συνέργειας και δικτύωσης πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην τριών στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό τη μορφή κοινοπραξίας.
Είδη ενισχύσεων:
 Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από 10 έως 12 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο φορολογικό
αποθεματικό.
 Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Προϋπολογισμός:
Τόσο τα βασικά είδη ενισχύσεων όσο και οι ενισχυόμενες δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν στα επίπεδα του
προηγούμενου νόμου ενώ αναμένεται να υπάρξει μείωση στα ποσοστά ενίσχυσης κατά 5% έως 15%, ανάλογα με την
περιφέρεια.
Ενδεικτικά, στον προηγούμενο νόμο, το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτούνταν στο καθεστώς της Γενικής
Επιχειρηματικότητας ήταν:

για μεγάλες επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 500.00 ευρώ

για μεσαίες επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 250.00 ευρώ

για μικρές επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 150.00 ευρώ

για πολύ μικρές επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 100.00 ευρώ
Ποσοστά Ενίσχυσης:
Ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης
Περιφέρειες

Μεγάλες

Μεσαίες

1/7/14 έως 1/1/18 έως 1/7/14 έως
31/12/17 31/12/20
31/12/17

Μικρές

1/1/18 έως
31/12/20

1/7/14 έως 1/1/18 έως
31/12/17
31/12/20

Ανατ. Μακεδονία &
Θράκη

25%

Κεντρική Μακεδονία

25%

35%

45%

Θεσσαλία

25%

35%

45%

Ήπειρος

25%

35%

45%

Δυτική Ελλάδα

25%

35%

45%

Πελοπόννησος

25%

35%

45%

Βόρειο Αιγαίο

25%

35%

45%

35%

45%

Δυτική Μακεδονία
Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα

10%

15%

25%

15%

15%

25%

35%
20%

25%

30%

35%

25%
10%

15%

20%

30%

35%
35%
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Ιόνια Νησιά

15%

10%

25%

20%

35%

30%

Κρήτη

15%

10%

25%

20%

35%

30%

Στερεά Ελλάδα
Ευρυτανία

15%

25%

35%

Βοιωτία

10%

20%

30%

Φθιώτιδα

10%

20%

30%

Εύβοια

10%

20%

30%

Φωκίδα

10%

20%

30%

Αττική

10%

20%

30%

Νότιο Αιγαίο

10%

20%

30%

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Κτιριακά: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και δαπάνες
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Αγορές Παγίων: Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα εφόσον συντρέχουν
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o η μονάδα έχει σταματήσει τη λειτουργία της
o αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή
o η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς
o αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά
Μηχανολογικός Εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Leasing: Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται
η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς τους κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Απόκτηση άϋλων παγίων (λογισμικό, δαπάνες πιστοποίησης ποιότητας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, κ.α.)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις
του Επενδυτικού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων
εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.140),email maravelia@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

2.

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές εισάγονται με το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020,
με το οποίο – μεταξύ των άλλων – επιχειρείται επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και βελτίωση των δομών αξιοποίησης των
κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Σκοπός του νέου ΕΣΠΑ είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προκειμένου να επιταχυνθεί η αξιοποίηση 21 δις ευρώ που
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Περαιτέρω, επιχειρείται η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, επιτάχυνση των διαδικασιών, υποστήριξη και ενίσχυση
των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης καθώς και της ενίσχυσης της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης
της απάτης.
Το νέο ΕΣΠΑ ενσωματώνει τις Εθνικές Προτεραιότητες σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο:
 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε κλάδους που παρουσιάζουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
3




1.
2.
3.
4.
5.

Ολοκλήρωση βασικών υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος
Αντιμετώπιση της κρίσης, καταπολέμηση της φτώχειας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Κύριοι άξονες Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα,
με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον
Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Αποτελείται από 6 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη μέγιστη συνέργεια και αποτελεσματικότητα, στους
ακόλουθους τομείς:
 Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία: €4,5 δις
 Μεταρρύθμιση του Δημοσίου: €0,5 δις
 Περιβάλλον – Μεταφορές: €4,2 δις
 Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση: €2,6 δις
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: €5,2 δις
 Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας: €0,33 δις (εκτίμηση)
και από 13 Περιφερειακά Προγράμματα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
 Προϋπολογισμός: €6,75 δις
 Αύξηση του ποσοστού που διαχειρίζονται τα ΠΕΠ από 22% σε 35%
 Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια
 Διαχείριση περισσότερων πόρων από κάθε Περιφέρεια
 Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

3.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα προγράμματα επιδοτήσεων

7 νέα προγράμματα επιδοτήσεων αναμένεται να προκηρυχθούν σύντομα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνολικού ύψους 198
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Επανεκκίνηση».
Προγράμματα:
1. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα, €50 εκατ.
2. Ολοκληρωμένο Σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, €50 εκατ.
3. Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, κατάρτιση – συμβουλευτική με τη συνεργασία
κοινωνικών εταίρων, κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων, κλπ, €25 εκατ.
4. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) , €30 εκατ.
5. Βιομηχανική Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (πιλοτική) , €6 εκατ.
6. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, €7 εκατ.
7. Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης αγρο-βιοδιατροφικού κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων
διαδικασιών, €30 εκατ.
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Mηχανολογικός εξοπλισμός - Eιδικές εγκαταστάσεις
• Eνέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
• Eνέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
• Eνέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους
• Eνέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
• Eνέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατέντων, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
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τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Eνέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις)
• Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
•

Άξονες προτεραιότητας:
Aγροδιατροφή: Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η ελιά, το ελαιόλαδο, τα
τυροκομικά, το κρασί, υδατοκαλλιέργειες, γάλα, κρασί, χυμοί, σιτηρά και το καλαμπόκι. Έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση
της σύνδεσης της αγροδιατροφής με την ελληνική κουζίνα.
Eφοδιαστική αλυσίδα: Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους (logistics). Eνισχύονται οι
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και δράσεις για τη μείωση
του κόστους της μεταφοράς.
Περιβάλλον: Eνισχύονται επιχειρήσεις και δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κατάρτιση στα
θέματα αυτά. Xρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καθώς και για τη συνεργασία
τους με πανεπιστήμια.
Yγεία - φαρμακευτική βιομηχανία: Αφορά πιστοποιήσεις επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά το βάρος θα δοθεί στην έρευνα και
ανάπτυξη φαρμάκων, νέων θεραπευτικών στόχων καθώς και κέντρων βιοϊσοδυναμίας και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής.
Eνισχύονται δράσεις εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού αλλά και για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας στους κλάδους.
Eνέργεια: Eπιδοτούνται επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την αξιοποίηση οργανικών
υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, την αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας, την αποθήκευση
ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών δικτύων
Yλικά – Kατασκευές: Eνισχύονται επιχειρήσεις για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους ως καύσιμο από τις
ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και επιχειρήσεις για την ανακύκλωση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και διαχείρισης
οικοδομικών απορριμμάτων. Xρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την παραγωγή
οικολογικών χρωμάτων ή «έξυπνων» υλικών βασισμένων σε λειτουργικά νανοσωματίδια. Θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για
την παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών αλλά και για μονωτικά υλικά και
επιχρίσματα για οικοδομικές κατασκευές.
Tεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Προβλέπεται χρηματοδότηση της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για
το λεγόμενο cloud computing.
Δημιουργικές - Πολιτιστικές βιομηχανίες: Θα ενισχυθούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προώθηση ελληνικών
προϊόντων στη διεθνή αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεις από τις λεγόμενες δημιουργικές
και πολιτιστικές βιομηχανίες. Oι δημιουργικές είναι η κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα, υποδήματα - δερμάτινα είδη γούνα, αργυροχρυσοχοΐα, επιπλοποιεία, κατασκευή παιχνιδιών και χειροτεχνία. Oι πολιτιστικές επιχειρήσεις είναι ο
κινηματογράφος, οι τεχνολογίες παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου, οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις
βιβλίων, η παραγωγή και πώληση αντιγράφων μνημείων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

4. Προδημοσίευση προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Η συγκεκριμένη προδημοσίευση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, της νέας Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020,αποσκοπεί στην υποστήριξη ερευνητικών έργων,για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας ,στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:
1) Αγρό-διατροφή
2) Υγεία και Φάρμακα
3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4) Ενέργεια
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
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45 εκ. € . Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης (σε εκ €) ανά θεματικό τομέα και ανά περιφέρεια παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα.
Κατηγορίες Περιφέρειας
Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Περιφέρειες Μετάβασης
Περισσότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
Σύνολο

Θεματικός Τομέας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλαδα
Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική, Νότιο Αιγαίο

Σύνολο

1

2

3

4

3,5

1

2,5

2,5

9,5

3

1

1,5

1,5

7

2,5

4,5

3,5

3

13,5

9

6,5

7,5

7

30

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους , με παραγωγική δραστηριότητα , οι
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης , έχουν κλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας
και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τέσσερις θεματικούς τομείς.
Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση (με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. του ιδιωτικού ή
και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί) ή συμπράξεις από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους
επιχειρήσεις .
Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται ,επί συμβάσει ,(υπεργολαβία),από φορείς εκτέλεσης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης όπως :
ΑΕΙ ,ΤΕΙ ,Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή ινστιτούτα ,ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας
των ΤΕΙ ,ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ,φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004.
Τα χαρακτηριστικά των έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Α.

Μία (1) ή δυο (2) επιχειρήσεις

Β.

Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες μεταξύ
τους επιχειρήσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ
12-24 μήνες

ΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έως 400.000€

12-24 μήνες

Έως 800.000€

Οι κατηγορίες δαπανών επιλέξιμες προς επιχορήγηση αφορούν:
α)Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο /νέο προσωπικό) ή με σύμβαση
μίσθωσης έργου .
β)Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
γ)Δαπάνες υπεργολαβίας και για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας .
δ)Πρόσθετα γενικά έξοδα (μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες ,αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα).
ε)Δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό (ισχύει μόνο για
ΜΜΕ).
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία έρευνας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη ) και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ,παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Πειραματική
Ανάπτυξη

Βιομηχανική Έρευνα

Κατηγορία Έρευνας
Εφόσον το έργο προβλέπει μία (1)επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων
Εφόσον το έργο προβλέπει πραγματική
συνεργασία μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον
ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω
από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου
- υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ.
Εφόσον το έργο προβλέπει μία (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων.
Εφόσον και στην περίπτωση του έργου
πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω
προϋπόθεση της κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.

Πολύ Μικρές &
Μικρές επιχ/σεις
70%

Μεσαίες
επιχ/σεις
60%

Μεγάλες
επιχ/σεις
50%

80%

65%

45%

25%

60%

40%

Η ενίσχυση δαπανών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορά μόνο τις ΜΜΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 50 %.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην ΓΓΕΤ ηλεκτρονικά ,ενώ η αξιολόγηση τους θα επιτελεσθεί σε δύο κύκλους (cut-off dutes).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την περίληψη της προδημοσίευσης του προγράμματος στην ιστοσελίδα
μας www.atlantisresearch.gr.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από το 1992 αποτελεί την πλέον εξειδικευμένη εταιρεία υποστήριξης των ελληνικών
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επιχειρήσεων σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής ,αξιολόγησης και σχεδιασμού , καθώς και υποβοήθησης χρηματοδότησης
ερευνητικών και τεχνολογικών έργων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα , με υψηλό ποσοστό επιτυχίας .
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

5.

Προδημοσίευσης Δράσης Βιομηχανικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας επιχειρησιακό
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

H δράση χρηματοδοτεί επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής
ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης μεθόδου ή/και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία αποτελούν
παραδοτέα προηγούμενου ερευνητικού έργου.
Το προηγούμενο ερευνητικό έργο έχει χρηματοδοτηθεί και εκτελεσθεί είτε στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία και ίδια κεφάλαια, είτε από την ίδια επιχείρηση σε συνεργασία με ή χωρίς
ερευνητικούς φορείς.
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Οι
θεματικοί τομείς προτεραιότητας του προγράμματος είναι:
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα , Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά – Κατασκευές
Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου ορίζεται έως
1.000.000€, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη Δαπάνη
Ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης/επίδειξης
Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή

Μεσαία

Μεγάλη

45%
70%
50%
50%
50%

35%
60%
50%
50%
50%

25%
50%
0
0
0

Όσον αφορά τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για ερευνητικές ενέργειες πειραματικής
ανάπτυξης/επίδειξης και για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας δύναται να ανέρθει σε 100%.
Η μέγιστη δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος κυμαίνεται στα 6εκ €.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι :
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
•
δαπάνες προσωπικού
•
δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
•
δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο
•
δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (εξωτερικοί συνεργάτες, υπεργολαβίες) δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που αγοράσθηκαν, καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το
έργο.
•
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (κόστος υλικών, εφοδίων και σκαφών προϊόντων)
Μελέτες σκοπιμότητας
7

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

•
•

•

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων
στοιχείων ενεργητικού
Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού
υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που
έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.
Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε
οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α. Τεκμηρίωση της ωριμότητας των αποτελεσμάτων του εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. Συνυπολογίζονται:
• Κατοχή πατέντας ή licencing που προέκυψε από/ή σε συνδυασμό με το ανωτέρω εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον
ήδη υφίσταται)
• Αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικές με το ανωτέρω εκτελεσθέν ερευνητικό έργο
(εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί)
• Συνοπτική έκθεση ολοκλήρωσης/πιστοποίησης του ανωτέρω εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου (υποχρεωτικά)
• Έγκριτες δημοσιεύσεις αναφορικά με την τεχνολογική εφικτότητα του ανωτέρω εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου.
Β. Αξιοπιστία των δυνητικών δικαιούχων και ικανότητά τους να υποστηρίξουν διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά το
προτεινόμενο έργο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της επιχείρησης, αξιολογείται η ικανότητα της να αξιοποιήσει
παραγωγικά/εμπορικά την εφαρμογή, η εξωστρέφεια (εξαγωγές, συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις), καθώς και η
εμπειρία και ικανότητα στην υλοποίηση καινοτομικών εφαρμογών ταχείας ανάπτυξης.
Συνυπολογίζονται:
• Σχέδιο διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εάν αυτά δεν έχουν ήδη κατοχυρωθεί)
• Σχέδιο διάχυσης/προώθησης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας/προιόντος.
Γ. Εμπορική σπουδαιότητα και εφικτότητα του προτεινόμενου έργου, σε σχέση με το κόστος του.
Δ. Σχέση προτεινόμενου έργου και συνολικού προϋπολογισμού.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία και αποτελεί την πλέον ειδικευμένη εταιρεία σε θέματα
διαμόρφωσης, υποστήριξης της χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων, στην
Ελλάδα από το 1992 μέχρι σήμερα.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών:
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

6.

Παράταση υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» έως
31/01/2015

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο Απόφαση τροποποίησης του
Οδηγού της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού,
Εμπορίου – Υπηρεσιών» στην οποία ορίζεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει την 30/6/2015.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση των έργων.
Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της Απόφασης.
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Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31/01/2015.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ
αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης
ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email: dallas@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr

7.

Πρόγραμμα FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) – FI-ADOPT

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜμΕ) υψηλής τεχνολογίας μπορούν να υποβάλλουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας επιχειρηματικές προτάσεις για την
ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).
H συγκεκριμένη πρόσκληση για υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων διαχειρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο FI-ADOPT, το
οποίο θα διενεργήσει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιλεγούν έργα που θα αναπτύξουν
καινοτόμες εφαρμογές στους τομείς της τηλε-εκπαίδευσης, της τηλε-ιατρικής/υγιεινής διαβίωσης και της κοινωνικής
δικτύωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων αποτελεί η χρήση και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
«σύννεφου» FI-WARE.
Επιλέξιμοι Φορείς
•

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet).

•

Ομάδες από επιχειρηματίες (έως 4 άτομα) που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες διαδικτύου (Web Entrepreneurs).

•

Όλοι οι φορείς (φυσικά/νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να εδρεύουν σε μια από τις κάτωθι επιλέξιμες χώρες:
o

Χώρες ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

o

Συνεργαζόμενες χώρες: Αλβανία, Βοσνία Ερζαγοβίνη, Νησιά Φερόε, ΦΥΡΟΜ, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν,
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα χρησιμοποιηθεί για
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο έργο.
3. Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
υλοποίηση του έργου.
4. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων, προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και αναλώσιμα).
5. Έμμεσα κόστη (overheads): max. 25% των γενικών εξόδων.
Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και ποσά ενίσχυσης
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τον προϋπολογισμό κάθε έργου. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100%, με την προϋπόθεση
ότι η δημόσια επιχορήγηση ανά έργο θα κυμαίνεται από 50.000 € έως 150.000 €.
Ημερομηνίες Υποβολής
Το FI-ADOPT θα διεξάγει 3 ανοιχτούς διαγωνισμούς (calls) με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Call 1
Call 2
Call 3

Ενδεικτική
Ημερομηνία
Δημοσίευσης
15/8/2014
15/11/2014
15/2/2015

Ημερομηνία
έναρξης υποβολής
προτάσεων
15/9/2014
15/12/2014
15/3/2015

Καταληκτική
ημερομηνία (στις
17:00 CET)
30/10/2014
30/1/2015
30/4/2015

Διάρκεια έργων
Η μέγιστη χρονική διάρκεια κάθε έργου του Call 1 θα είναι 15 μήνες.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια των έργων στα επόμενα δυο calls θα είναι 12 μήνες.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη περίληψη του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της
εταιρείας μας
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

8.

Πρόγραμμα ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – HORIZON 2020” για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε 12 ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση, όπως είναι η εξατομικευμένη υγειονομική
περίθαλψη, οι μεταφορές, η «πράσινη» ενέργεια, η ψηφιακή ασφάλεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι
«έξυπνες» πόλεις, κ.α. Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπεται η δραστική περικοπή της γραφειοκρατίας και η απλούστευση
κανόνων και διαδικασιών, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα καινοτόμων
επιχειρήσεων.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €.
• Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.
• Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Θα υπάρχουν
συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs).
• Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας.
• Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Για κάθε έργο θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Για έργα καινοτομίας το
ποσοστό θα είναι 70% ενώ για έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%. Για τις ΜΚΟ το ποσοστό
χρηματοδότησης θα είναι 100% ανεξαρτήτως του είδους του έργου.
• Συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads): 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων
Υπεργολάβων, δαπάνες τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Σχετικά με τις μεγάλες εταιρείες θα βγει
οδηγός της Κοινότητας για το πώς θα μπορούν να μεταφέρουν ορισμένα από τα έμμεσα κόστη στα άμεσα.
• Μείωση του χρόνου για την υπογραφή Σύμβασης: 5 (έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων)+3 μήνες (έως υπογραφής
της Σύμβασης).
• Εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις:
• Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €).
• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών).
• Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
κλπ.).
• Βεβαιώσεις Ορκωτών λογιστών θα απαιτούνται μόνο για τις τελικές πληρωμές και όταν η συνολική
χρηματοδότηση των άμεσων δαπανών και του μέσου κόστους προσωπικού είναι μεγαλύτερο από 325.000 €.
• Θα υπάρχει δυνατότητα για πιστοποιητικά μέσου κόστους προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι
ιδιοκτήτες των εταιρειών να λαμβάνουν πληρωμή, μιας και θα μπορούν να εξομοιώνονται με το υπόλοιπο
προσωπικό.
• Εκ των υστέρων έλεγχοι (ex-post audits) σε ολοκληρωμένα έργα θα γίνονται μέσα σε 2 χρόνια από την
ημερομηνία αποπληρωμής. Κριτήρια για την επιλογή των εταίρων στους οποίους θα γίνεται έλεγχος θα είναι α) η
πιθανή κακή προϊστορία του φορέα και β) η μεγάλη του συμμετοχή και απορρόφηση κονδυλίων από έργα του
Horizon 2020.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια:
• Αρτιότητα πρότασης (Excellence).
• Aντίκτυπος (Impact).
• Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation).
Σε περίπτωση ίδιας συνολικής βαθμολογίας μεταξύ προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στον Αντίκτυπο της πρότασης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
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•

•

Για λόγους ευκολίας οι ετήσιες συνολικές παραγωγικές ώρες καθορίζονται σε 1.720 (περίπου 144 ώρες/μήνα).
Υπάρχει βέβαια και η ελευθερία ο εκάστοτε φορέας να ακολουθεί τον συνηθισμένο τρόπο που υπολογίζει τις
παραγωγικές ώρες του προσωπικού του χωρίς να λαμβάνει υπόψη το παραπάνω νούμερο. Σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνει τις παραγωγικές ώρες, κατά την διενέργεια του ελέγχου
από την Κοινότητα.
Για μέλη της Ομάδας Έργου που θα δουλεύουν 100% του χρόνου τους σε κάποιο έργο, δεν θα απαιτούνται
timesheets.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
•
ICT (Information Communication Technologies): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet,

•
•
•

• Τεχνολογίες και διαχείριση περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α.
• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 694 εκατ. €.
ICT Δράσεις Καινοτομίας
ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme: Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12.
ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate
IoT & very high rate (>1 Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration).
• Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα
εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής
χρήση ενέργειας και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες
βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α.
• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 116 εκατ. €.
• Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς
και στις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Ευφυής ενέργεια (κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ),
ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού άνθρακα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο
μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α.
• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι περίπου 560 εκατ. €.
• FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου
τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικά
υποβολής:
• Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών).
• Υποβολή πρότασης 15 σελίδων.
• 1 στάδιο υποβολής, 1 στάδιο αξιολόγησης.
• Εξειδικευμένα στον χαρακτήρα του προγράμματος κριτήρια αξιολόγησης.
• SMART CITIES (Innovation Actions): Χαρακτηριστικά προγράμματος:
• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 89 εκατ. € και για το 2015 είναι 107 εκατ. €.
• Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας.
• Π/Υ έργων: 18-25 εκατ. €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην συνέχεια παρατίθενται οι 3 βασικοί πυλώνες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και οι δράσεις που
περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τους πυλώνες:
Πυλώνας "Επιστημονική Αριστεία"
-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
- Δράσεις Marie Skłodowska –Curie.
- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET).
- Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των e-Υποδομών).
Πυλώνας "Βιομηχανική Υπεροχή" - Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEITs)
- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).
Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα υλικά, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογίες Παραγωγής.
Διάστημα.
Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (χρηματοδοτικά μέσα).
- Καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Εργαλείο για τις ΜμΕ (SME Instrument).

-

Πυλώνας "Κοινωνικές Προκλήσεις"

-
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Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία.
- Ασφάλεια των τροφίμων / βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία / θαλάσσια, ναυτιλιακή και χερσαίων υδατικών πόρων έρευνα
και βιο-οικονομία.
- Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.
- Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές.
- Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, η αποδοτικότητα των πόρων και οι πρώτες ύλες.
- Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες.
- Ασφαλείς κοινωνίες
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική περίληψη στο site της εταιρείας μας
http://www.atlantisresearch.gr καθώς επίσης οι υπεύθυνοι του έργου θα είναι στη διάθεσή σας να σας παρέχουν όποιες
διευκρινήσεις τυχόν χρειαστείτε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107) , email kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. 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: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826
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Νόμος 4262/2014. Απλοποίηση διαδικασιών αδειόδότησης σε 103 Βιομηχανικές
δραστηριότητες

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται στο σύστημα αδειοδότησης καθώς καταργούνται άδειες που δημιουργούσαν σημαντικά
γραφειοκρατικά εμπόδια στην έναρξη νέων επιχειρήσεων.
Η μεταρρύθμιση αφορά στην κατάργηση των αδειών λειτουργίας σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται
αντίστοιχα με 897 ΚΑΔ αντίστοιχων επαγγελμάτων, ενώ οι ωφελούμενοι κλάδοι και επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν πάνω από
το 14,3% του ΑΕΠ της χώρας.
Στόχοι:
• Καταργείται το στάδιο της αδειοδότησης για τον μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων
• Δημιουργούνται γενικοί όροι λειτουργίας όπου κρίνεται αναγκαίο
• Δίνεται η δυνατότητα αυτοσυμμόρφωσης της επιχείρησης ή και της πιστοποίησης τρίτου
• Διατηρείται η εκ των προτέρων αδειοδότηση μόνο σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις
• Ενισχύονται οι έλεγχοι σε πραγματικές συνθήκες λειτουργία
Δικαιούχοι:

Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με την διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ (NACE code),
καταλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•

7 τομείς
24 κλάδους
67 ομάδες
129 τάξεις
408 κατηγορίες
897 υπο-κατηγορίες

Οφέλη για τον πολίτη:
• Εξοικονόμηση χρόνου τουλάχιστον 2-3 μηνών
• Μείωση κόστους από τη μη έκδοση παραβόλων €60 έως €1500
• Άμεση απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου
Δραστικός περιορισμός της επαφής με τη Δημόσια Διοίκηση
Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση:
• Απαλλαγή από το διαχειριστικό βάρος ενός μεγάλου μέρους υποθέσεων
• Αξιοποίηση του προσωπικού σε ουσιαστικούς ελέγχους
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Τομείς κατάργησης άδειας λειτουργίας:
Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΙΘ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κλάδοι:
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Υποχρεώσεις πολιτών:
 Ενημέρωση των κατά τόπου Περιφερειών πριν την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης
 Διατήρηση στο αρχείο της εταιρείας των αναγκαίων δικαιολογητικών (π.χ. οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό
πυροπροστασίας, βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας κ.λπ.) και επίδειξη σε εκ των υστέρων έλεγχο
Έναρξη ισχύος εφαρμογής νέου νόμου:
Με βάση τον σχετικό ψηφισμένο νόμο, έως τις 8 Ιανουαρίου 2015 πρέπει να έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις,
με περιθώριο να έχει ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2015 η διαδικασία συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων για
τη συνολική μεταρρύθμιση στο σύστημα αδειοδότησης.
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10.

Πινακίδα δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στις
διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11

Αναρτήθηκε στο www.ependyseis.gr ο οδηγός δημοσιότητας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επενδυτές που έχουν
ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/04 και 3908/11.
Πιο συγκεκριμένα, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευσή της, οι φορείς υποχρεούνται να αναρτήσουν μόνιμη επεξηγηματική
πινακίδα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:








Στη θέση της επωνυμίας συμπληρώνεται η επωνυμία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή της αρμόδιας Περιφέρειας
Στη θέση Φορέας Επένδυσης: αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης
Στη θέση Αντικείμενο Επενδυτικού Σχεδίου: αναγράφεται το αντικείμενο όπως ορίζεται στην Απόφαση Υπαγωγής
Στη θέση Προϋπολογισμός: αναγράφεται το ποσό της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
Στη θέση Ποσό Χρηματοδότησης: αναγράφεται το ποσό επιχορήγησης
Στο τέλος συμπληρώνεται ανάλογα ο επενδυτικός νόμος στις διατάξεις του οποίου έχει υπαχθεί το επενδυτικό σχέδιο :
3299/2004 ή 3908/2011, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ολοκλήρωσης

Εάν η επένδυση έχει περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, η πινακίδα αναρτάται σε κάθε τόπο εγκατάστασης.
Τεχνικές Προδιαγραφές








Μέγεθος Πινακίδας: Τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτη από το κοντινότερο σημείο δημόσιας πρόσβασης, και τουλάχιστον
Α3
Υλικό Διαφημιστικής Πινακίδας: Τέτοιο ώστε να ανθίσταται στη φυσική φθορά ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης αυτής
Υλικό Μόνιμης Επεξηγηματικής Πινακίδας και τρόπος τοποθέτησης: Το υλικό κατασκευής της επεξηγηματικής πινακίδας
καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν την μόνιμη εγκατάστασή της
Γραμματοσειρά: VERDANA
Περιθώρια της πινακίδας: 5% του μήκους της ακμής
Διάσταση Περιοχής Α: 30%, Περιοχής Β: 50%, Περιοχής Γ: 20%
Χρώμα Σημαίας: Blue: Pantone 286 c / CMYK (%) 100-60-0-5

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
στον σύνδεσμο: http://www.ependyseis.gr/news/odigos_dimosiotitas_ependyseon_101014.pdf
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000 (εσωτ.140),email maravelia@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Νίκος Δάλλας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
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Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. ,Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826
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