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1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.2.1.
Δράση 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παρ/τος Ι της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν).
Με τη Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρέχεται η

Επιλέξιμοι Κλάδοι














Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
Οίνος.
Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
Ξύδι (όπως παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια
Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν:
 Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 Εκσυγχρονισμούς μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 Επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 Μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 Συγχωνεύσεις μονάδων

Μονάδες διαχείρισης προϊόντων

Επιλέξιμες και μη δαπάνες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
Αγορά καινούργιων οχημάτων
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών
σημάτων, ετικέτας του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
σήμανση).

Δεν επιδοτούνται δαπάνες όπως μίσθωση κτιρίων, έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού
εξοπλισμού, εργασίες πρασίνου, μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οχήματα, αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν έχει
αποσβεστεί, κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού κ.ά.
Οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής στις διατάξεις ενίσχυσης του συγκεκριμένου προγράμματος

Ένταση ενίσχυσης
Μικρά Νησιά Αιγαίου
(Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο)

75%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη,
Ιόνια Νησιά

50%

Αττική, Στερεά
Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία

40%
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Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει στις 02/10/2017.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία
συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@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

2. Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στη Δράση 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2
του ΠΑΑ 2014-2020
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στην Δράση
4.2.1, που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μπορεί να υποβληθεί έως την 16η Οκτωβρίου 2017, ενώ η ηλεκτρονική
υποβολή φακέλων υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια
Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και
Θάλασσα – Ενωσιακή Προτεραιότητα 2», Πρόσκληση με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια».
Βασικός στόχος της Πρόσκλησης είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης.
Δικαιούχοι
α) Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς
των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.
β) Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας
Επίσης δυνητικοί δικαιούχοι αποτελούν:
Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν.
4270/2014 (Α' 143), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με
Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013
εφόσον, υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας και η συμμετοχή του Φορέα στο
ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα
Οι πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:
α) Από μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς
Οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). β) Από μία (1)
ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε Σύμπραξη με έναν (1) ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς
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Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να προσβλέπουν:
α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία,
συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια,
θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα
διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής·
β) στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή
σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και
οργάνωσης·
γ) στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.
Προϋπολογισμός έργων
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ.
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες προσωπικού. Άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα
οποία ανήκουν στην Ομάδα Έργου ως τακτικό ή έκτακτο προσωπικό του Δικαιούχου (μόνιμο προσωπικό, συμβάσεις
εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου).
2. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και η αγορά
γόνου ή γεννητόρων, καθώς και η αγορά λογισμικού.
3. Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κλπ.) οι οποίες
παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο
πλαίσιο της εκτέλεσης της Πράξης.
Οι δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους, ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:


Συμβουλευτικές υπηρεσίες π.χ. δημιουργία – κατασκευή ιστοσελίδας αποκλειστικά για την Πράξη, εκπόνηση
επιχειρηματικού πλάνου σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας που μπορεί να προκύψει
από την πραγματοποίηση της Πράξης κλπ.



Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, για την πιστοποίηση του οικονομικού
αντικειμένου του έργου.



Υπηρεσίες έρευνας επί συμβάσει οι οποίες αφορούν ερευνητική δραστηριότητα ή τεχνικές γνώσεις οι οποίες
αφορούν άμεσα την υλοποίηση του έργου. Αφορά δαπάνες για ανάθεση εκτέλεσης έργου σε νομικά πρόσωπα
και δαπάνες τεχνολογίας-τεχνογνωσίας (υπεργολαβίες) και εκτός Ελλάδος.

Επιλέξιμες Δαπάνες
4. Πρόσθετα γενικά έξοδα. Η κατηγορία αυτή δαπανών, μπορεί ενδεικτικά να αφορά:
 Δαπάνες μετακινήσεων. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες των μελών της ομάδας έργου για
δαπάνες μετακινήσεων, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση, κόστος συμμετοχής σε συνέδρια,
ημερίδες.
 Εργαστηριακά αναλώσιμα. Περιλαμβάνονται δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα
που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.
5. Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των
περιπτέρων, το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης
εκθεμάτων,
 Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων / συνεδρίων / σεμιναρίων σχετικών με την διάχυση των αποτελεσμάτων του
έργου.
 Δημιουργία και παραγωγή εντύπων / φυλλαδίων σχετικών με την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
 Δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
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Ποσοστά επιδότησης
α/α

Μέγεθος Επιχειρήσεων

1

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

2

Λοιπές επιχειρήσεις

3

Ερευνητικοί Οργανισμοί

Επικράτεια της Απομακρυσμένα
Χώρας
Ελληνικά Νησιά
50%

85%

30%
100%

100%

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται : τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα νησιά της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε.
Μαγνησίας), η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας), τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), η
Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η
Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης), οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας), οι
Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας), Oι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει 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 Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@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
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4. Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό
Προκηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οι Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» –
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Βασικός στόχος της Δράσης ‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω
της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Δικαιούχοι
α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και
διάδοσης γνώσεων»: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα,
Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου), β) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη
νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Θα πρέπει να έχουν ημερομηνία ίδρυσης
πριν την 1/1/2016 και να διαθέτουν οριστικά οικονομικά στοιχεία για τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, γ) Φορείς Πολιτισμού
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα την Ειδική ∆ράση, από σύμπραξη
οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και
διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και
φορέων πολιτισμού.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις:
Προϋπολογισμός έργων
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτερο όριο
προϋπολογισμού που παρουσιάζεται παρακάτω:

Ειδική ∆ράση
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Συνολικός προϋπολογισμός ανά
υποβαλλόμενη αίτηση
χρηματοδότησης (€)

Α’ Σχήμα: Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης και ενός
Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων

Από 200.000 έως 400.000

Β’ Σχήμα: Σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων Οργανισμών έρευνας
και διάδοσης γνώσεων

Από 50.000 έως 200.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: (Σύμπραξη 3-6 φορέων)


Τουλάχιστον 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς


Τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ:
Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης, ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων και
ενός φορέα πολιτισμού

Έως 600.000

Έως 1.000.000

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:
 Προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου) - Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά άτομο το
μήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.
 ∆απάνες οργάνων και εξοπλισμού και λογισμικού: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες αποσβέσεων στον βαθμό και για
όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα.
 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με
άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για
συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
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 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δαπάνες
ταξιδιών και μετακινήσεων, δημοσιότητας, αναλώσιμα, ∆απάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού
λογιστή/ελεγκτή, ∆απάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 ∆απάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
2. Δραστηριότητες καινοτομίας για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:
 ∆απάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού
 Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 ∆απάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις – μόνο για ΜΜΕ
Υποχρεωτικές δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Ποσοστά επιδότησης
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων.
Οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως 100% εφόσον οι κύριες
δραστηριότητές του είναι μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες
α) δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων
πόρων
β) ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση
γ) ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για
παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοιχτής πρόσβασης
Παρακάτω αποτυπώνεται η ένταση ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, κατηγορία έρευνας και μέγεθος
επιχείρησης:
Επιλέξιμη
∆ραστηριότητα

Κατηγορία Έρευνας

Βιομηχανική Έρευνα

Ένταση Ενίσχυσης
Μεσαία
Πολύ Μικρή
επιχείρη
& Μικρή
ση
επιχείρηση
70%
60%

Μεγάλη
επιχείρη
ση
50%

Βιομηχανική Έρευνα

Εφόσον πληρούνται μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
η πράξη προβλέπει πραγματική* συνεργασία:
μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον
μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση
δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή
μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων
οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι
οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων
δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα
αποτελέσματα των ερευνών τους,
τα αποτελέσματα της πράξης διαδίδονται ευρέως
μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού
ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

80%

75%

65%

Πειραματική Ανάπτυξη

45%

35%

25%

Πειραματική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται οι
προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους
ενίσχυσης βιομηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω)

60%

50%

40%

Μελέτες σκοπιμότητας

70%

60%

50%

Καινοτομία για ΜΜΕ (άρ. 28, 651/2014)

50%

50%

0%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρ. 19, 651/2014)

50%

50%

0%

Έργα έρευνας &
ανάπτυξης
(άρ. 25,
651/2014)
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Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι από είκοσι τέσσερις (24)
έως τριάντα έξη (36) μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει 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 Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος , Τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

5. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Βρίσκεται σε ισχύ ο εξωδικαστικός συμβιβασμός του Ν.4467/2017 ο οποίος αποτελεί μία νέα ευκαιρία για να
ρυθμίσουν οι επιχειρήσεις τα χρέη τους προς Τράπεζες, Εφορία και Ταμεία και να αποκτήσουν την απαιτούμενη
βιωσιμότητα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον νόμο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει
η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ταυτόχρονα, έχουν
δημοσιευθεί οι προδιαγραφές της μελέτης βιωσιμότητας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και το πιο σημαντικό κομμάτι
της αξιολόγησης του φακέλου του οφειλέτη
Η αίτηση στο εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι μία λεπτή και σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί εμπειρία και γνώση
της οικονομικής επιστήμης ώστε να ολοκληρωθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος. Η Aτλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. με την
μεγάλη εμπειρία της στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
έχει αναπτύξει της αποκλειστικές υπηρεσίες Atlantis Advisory Services με τις οποίες δίνεται καθοδήγηση στον πελάτη
να αναπτύξει την στρατηγική του και πλήρης εξειδικευμένη υποστήριξη ώστε να υποβάλλει αίτηση με σημαντικά υψηλά
ποσοστά επιτυχίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό site www.daneiasos.gr καθώς και κάνοντας Like στην σελίδα
στο Facebook “Daneiasos” όπου αναρτώνται συνεχώς χρήσιμες πληροφορίες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Νάρκισσος Γεωργιάδης, 2310 531000, εσωτ. 139, email: georgiadis@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@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
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6. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων –
Αναμενόμενη Προκήρυξη
Αναμένεται εντός του φθινοπώρου 2017 η έκδοση της πρόσκλησης για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με ποσοστό χρηματοδότησης 40% ή 50% εάν προβλέπεται η πρόσληψη νέου
προσωπικού.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν:
 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 Camping
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
 Τουριστικά γραφεία
 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ.
 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του
ν. 711/1977.
 Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.ά.)
Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή
έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω
δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος της χώρας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης
ενέργειας και ύδατος
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού & υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (έως 40.000 €)
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
7. Μεταφορικά μέσα
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Eπιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εταιρείας μας www.atlantisresearch.gr ή να
απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης Γρηγόριος , 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Μαραβέλια Λένα, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106563800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr
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7. Aναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων
τους στις Νέες Αγορές (Β’ Κύκλος)

Αναμένεται η έκδοση του Β’ Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Επιλέξιμες δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 Υλικά / Κατασκευές,
 Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 Ενέργεια,
 Περιβάλλον,
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 Υγεία
Επιλέξιμες δαπάνες














Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
Κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού
του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού,
εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, κόστη υιοθέτησης cloud
computing, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, άδειες χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών
για μέχρι ένα έτος, εγκατάσταση/παραμετροποίηση λογισμικού,
Προμήθεια μεταφορικών μέσων τύπου κλάρκ, μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, προμήθεια
εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνικά κέντρα,
Πιστοποίηση συστημάτων και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμός νέων προϊόντων,
ετικέτας και συσκευασίας, πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων-μετρήσεις απόδοσης
και επαλήθευσης, βιομηχανικές επιθεωρήσεις.
Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.,
σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη /
ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου,,
δημιουργία νέας ιστοσελίδας, δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής
δικτύωσης
Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την
απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δαπάνες βιομηχανικού σχεδιασμού
Αμοιβές συμβούλων, δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για νέες αγορές ή νέα προϊόντα, joint-ventures,
δαπάνες coaching-mentoring, εκπόνηση μελετών και ερευνών, design για νέα προϊόντα / υπηρεσίες /
επιχειρησιακά συστήματα / οργανωτικές διαδικασίες
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α’ και β’ βαθμού

Ποσοστά Ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι 40% ή 50% εάν περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού
κόστους.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@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
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8. Διοργάνωση Ημερίδας στην Αλόννησο στα πλαίσια του έργου Underwater Cultural
Routes in Classical Antiquity (UCRCA)

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση, η δεύτερη ημερίδα
ενημέρωσης του Dive in History στην Αλόννησο.
Με την στήριξη του Δήμου Αλοννήσου και την σημαντική
βοήθεια του Δημάρχου Αλοννήσου κ. Πέτρου Βαφίνη,
ολοκληρώθηκε η εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου
την Πέμπτη 21/9/2017, με την παρουσία του συνόλου των
φορέων της περιοχής, ενώ παράλληλα υπήρξε σχετική
διάδραση.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το τουριστικό προϊόν “Dive in
History”, ο υποστηρικτικός στόχος του στην προώθηση της ανάπτυξης και προόδου των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα των παράκτιων περιοχών, και όσες ενέργειες έχουν γίνει στο
πλαίσιο του έργου. Ταυτόχρονα με την ημερίδα, κατά την επίσκεψη στον Δήμο Αλοννήσου, προσεγγίσαμε τους
υπεύθυνους φορέων για συνδιάλεξη και συλλογή στοιχείων για την βελτιστοποίηση του προϊόντος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Ηλιάννα Δήμου, 2310 531000, εσωτ. 100, email: dimou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Πολύβιος Ραξής , τηλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210.6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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