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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 new) 650 εκ ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,5 δις ευρώ σε φορολογική απαλλαγή από τον νέο
επενδυτικό νόμο. Ενεργοποιείται στις 15/3 για υποβολή προτάσεων εντός του Απριλίου.
Ανακοινώθηκαν τα ποσά των ενισχύσεων που θα δοθούν για τις προτάσεις που θα υποβληθούν εντός του Απριλίου, στο πλαίσιο
του νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/11. Συνολικά θα διατεθούν 650 εκ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1.500 εκ. ευρώ σε φορολογικές
απαλλαγές. Η κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων κεφαλαίου (δηλαδή της κάλυψηw από το Δημόσιο, τμήματος της
ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) έχει ως εξής:
400 εκ. ευρώ σε επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. Στην κατηγορία αυτή αναμένεται να ενταχθούν επενδυτικά
σχέδια της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, του τουρισμού και των
υπηρεσιών, που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά
προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και
αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη
περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
100 εκ. ευρώ σε επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών,
όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
100 εκ. ευρώ σε επενδυτικά σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και
ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρείας.
50 εκ. ευρώ σε επενδυτικά σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων στην Αττική - Θεσσαλονίκη ή 5
τουλάχιστον επιχειρήσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων,
τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα έχουν και το πρόσθετο όφελος της
φορολογικής απαλλαγής σε συνδυασμό με αυτό της επιχορήγησης.
Τα επενδυτικά σχέδια που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες (γενικής επιχειρηματικότητας) θα έχουν το όφελος της
φορολογικής απαλλαγής μόνον.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όφελος κάθε επενδυτικού σχεδίου (επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή), θα κυμαίνεται
από 15% έως 55%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
Επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέας μονάδας, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας, σε τομείς όπως
αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός, μεταφορές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, εκδόσεις, αλλά και
επιλεγμένοι κλάδοι του τομέα των υπηρεσιών, όπως νοσοκομειακής φροντίδας – οίκοι ευγηρίας.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 40% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού).

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των
κριτηρίων αξιολόγησης, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά
φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία
αξιολογούνται και εγκρίνονται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες
καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα
υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων,
εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και
σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της
αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους
σχέδια σε αυτήν.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

2) Νέος Επενδυτικός Νόμος και Επιχειρηματικότητα των Νέων. Για πρώτη φορά ενισχύεται το
λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
«Είσαι νέος έως 40 ετών και θες να επιχειρήσεις; Θα λάβεις χρηματοδότηση και κεφαλαίου αλλά και των λειτουργικών δαπανών
της επιχείρησης μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας της.»
Με τα παραπάνω λόγια ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη Λαμία, στις
6/2/2011 κάλεσε τους νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 καθώς για πρώτη φορά
δίνεται η δυνατότητα της ουσιαστικής ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από νέους
έως 40 ετών. Η ουσιαστική ενίσχυση αφορά την επιδότηση του κόστους ίδρυσης (κτιριακά εξοπλισμός), αλλά και του κόστους
λειτουργίας (ενοίκια, τόκοι, μισθοδοσία κλπ.).
Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικότητας των νέων ανήκουν επενδυτικά σχέδια
που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και
ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. Εξαιρούνται και δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση οι μικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην
ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής επιχορηγούνται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της
επιχείρησης και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση
χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, (δηλαδή όταν δεν γίνεται χρήση
χρηματοδοτικής μίσθωσης) παρέχεται επιχορήγηση έως το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος
χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
Χρηματοδοτούνται δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:
αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη
δημιουργία της επιχείρησης.
τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,
δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που
δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των
εταιρικών φόρων),
δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,
δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν
έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25% έως 40% για τα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας, και από 15% έως 30% για
τα 2 επόμενα έτη ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης.
Οι κατ’ αρχήν επιλέξιμες δραστηριότητες είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης
εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση.
Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και
ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων).
Εκδοτικές δραστηριότητες
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Τομέας παροχής υπηρεσιών:
 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
 Τηλεπικοινωνίες.
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς
τις επιχειρήσεις.
 Επενδύσεις τουρισμού υγείας.
 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
Η ψήφιση ωστόσο του νόμου δεν συνεπάγεται και την δυνατότητα για άμεση υποβολή αιτήσεων καθώς αναμένεται η σχετική
Υπουργική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος, όπου θα καθορίζονται οι παρεχόμενες ενισχύσεις, το είδος και τα
ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το είδος και τα ποσοστά των ενισχυόμενων δαπανών, η νομική μορφή των επιχειρήσεων,
το περιεχόμενο και το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το χρόνο και τις
υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους
σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

3) Αλλαγές στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του νέου επενδυτικού νόμου
Ο νέος επενδυτικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου αλλάζει ριζικά τη
διαδικασία ένταξης των επιλέξιμων επιχειρήσεων στο καθεστώς της φοροαπαλλαγής, για τις επενδύσεις που υλοποιούν κάθε έτος.
Η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και αξιοποίησης του καθεστώτος της φορολογικής απαλλαγής γίνεται πιο
αυστηρή και δύσκολη καθώς:
Απαιτείται υποβολή αίτησης και πλήρους φακέλου προς έγκριση με αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη πριν από την έναρξη
υλοποίησης των δαπανών και εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. (τέλος Απριλίου και τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους).
Οι προτάσεις αξιολογούνται, βαθμολογούνται και εφόσον έχουν βαθμολογία άνω του 50% κατατάσσονται κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά. Εγκρίνονται οι προτάσεις με την καλύτερη βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού κάθε
εξαμήνου.
Οι δαπάνες που γίνονται πριν από την έγκριση γίνονται με ευθύνη του επενδυτή και θεωρούνται επιλέξιμες, μόνον εφόσον
πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης. Εάν γίνουν δαπάνες πριν από την υποβολή της αίτησης απεντάσσεται το
σύνολο της πρότασης.
Η έναρξη της φοροαπαλλαγής ξεκινά για το διαχειριστικό έτος που δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης μετά τον πλήρη
έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (κι όχι κατά το διαχειριστικό έτος που πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες).
Στο πρώτο έτος έναρξης της φοροαπαλλαγής, το αφορολόγητο δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/3 της ενίσχυσης και στο δεύτερο
έτος τα 2/3/ της συνολικής ενίσχυσης.
Με τον παλαιότερο επενδυτικό νόμο 3299/04 οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έκαναν χρήση της φοροαπαλλαγής, υπέβαλλαν μια
4

απλή ηλεκτρονική αίτηση ακόμη και μετά την έναρξη υλοποίησης των δαπανών και αξιοποιούσαν την ενίσχυση της
φοροαπαλλαγής άμεσα, χωρίς αξιολόγηση, έγκριση και έλεγχο ολοκλήρωσης (πέρα από έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών από
την εφορία).
Σημειώνεται ότι η ουσία της φορολογικής απαλλαγής δεν αλλάζει, καθώς αυτή συνίσταται στην απαλλαγή 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 του φόρου που απαλλάσσεται, υπολογίζεται ως ποσοστό
επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. Επιλέξιμες
είναι οι δαπάνες κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, αγοράς ή leasing νέου εξοπλισμού, καθώς και άυλες δαπάνες.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι οι επιλέξιμες κερδοφόρες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όφελος
της φοροαπαλλαγής, πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία. Θα πρέπει δηλαδή να προβλέπουν το σύνολο των
επενδυτικών τους αναγκών ανά μονάδα παραγωγής για μια διετία ή τριετία και, αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, να υποβάλουν την αίτηση πριν από την έναρξη υλοποίησης των δαπανών και εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται από τον νόμο.
Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις,
καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη
και υποβολή του φακέλου της αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας, στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη
μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού
Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες
της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα
επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόμου διαβάστε την περίληψη του Αναπτυξιακού
νόμου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Δημήτρης Δίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

4 New) Αγροτική Παραγωγή και πρώτη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. Τι ισχύει στον Νέο
Επενδυτικό Νόμο 3908/11
Σύμφωνα με τον νέο επενδυτικό νόμο, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής απόφασης που θα εξειδικεύει τα επιλέξιμα
επενδυτικά σχέδια του τομέα της αγροτικής παραγωγής, αλλά και της πρώτης μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων,
διατηρείται η ισχύς της παλαιότερης κοινής υπουργικής απόφασης που ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3299/04. Ως
εκ τούτου είναι επιλέξιμα τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:
Γεωργική Παραγωγή:
Επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, τα οποία
πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις
ομάδων παραγωγών.
Επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα
οποία προέρχονται από γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από μεταποιητική
δραστηριότητα.
Επενδυτικά σχέδια στον τομέα φυτικής παραγωγής: γεωργικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις θερμοκηπιακού τύπου
(παραγωγή κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών, πολλαπλασιαστικού υλικού, λοιπόν ειδών δενδροκηπευτικής κ.ά.) ή και
βιολογική γεωργία οποιασδήποτε μορφής.
Κτηνοτροφική παραγωγή (με ειδικούς περιορισμούς για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες)
Βοοτροφικές μονάδες.
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Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
Χοιροτροφικές μονάδες δυναμικότητας μέχρι 1500 χοιρομητέρων.
Πτηνοτροφικές μονάδες.
Κονικλοτροφικές μονάδες
Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
Μονάδες αναπαραγωγής μονόπλων.
Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
Σηροτροφικές μονάδες.
Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.
Πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (με ειδικούς περιορισμούς για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες)
Τομέας ελαιούχων προϊόντων
Τομέας δημητριακών
Τομέας οπωροκηπευτικών
Τομέας οίνου
Τομέας κρέατος ζώων και πτηνών
Τομέας Γάλακτος
Λοιποί τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
 Μονάδες παραγωγής προϊόντων μεταποίησης – τυποποίησης – συσκευασίας αυγών (αυγοπροϊόντων).
 Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
 Μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών.
Τομέας παραγωγής ζωοτροφών:
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 40% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού).

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (κλαρκ, ψυγεία, υπολογιστές,
software, ράφια κλπ.

Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.
Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
Επιχορήγηση κεφαλαίου.
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
Φορολογική απαλλαγή.





Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου
ενίσχυσης ανά περίπτωση, το οποίο κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο της
επένδυσης.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και
Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των
κριτηρίων αξιολόγησης, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά
φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία
αξιολογούνται και εγκρίνονται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες
καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα
υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων,
εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και
σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της
αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια
Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη
βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους
σχέδια σε αυτήν.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

5) Προκήρυξη του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του προγράμματος
Αγροτική Ανάπτυξη 2007 – 2013. Από 18/2 έως 18/4 οι υποβολές αιτήσεων, με χρηματοδότηση έως
75%.
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 285.000.000 ευρώ παρέχει στήριξη με επιχορήγηση έως 75%, σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους.
Ποιοι ενισχύονται:
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.
Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.
Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (όχι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών).

•
•
•
•
•
•
•

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης:
Ζωική παραγωγή
• Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.
• Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες.
• Αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
• Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
• Αιγοπρόβατα.
• Χοιροτροφία.
• Πτηνοτροφία.
• Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών.
• Μελισσοκομία.
• Σηροτροφία.
• Σαλιγκαροτροφεία.
Φυτική παραγωγή (θερμοκήπια – άλλες περιπτώσεις)
• Οπωροκηπευτικά.
• Ελιά και ελαιόλαδο.
• Αμπέλι.
• Αρωματικά φυτά.
Επενδυτικά σχέδια στην καθετοποίηση της παραγωγής
Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις
προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). 1. γάλα, 2. πουλερικά, 3. διάφορα ζώα, 4. δημητριακά, 5.
ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, 6. οπωροκηπευτικά, 7. άνθη, 8. αρωματικά φυτά.
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων.
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες,
υπολογιστές).
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για
ιδία κατανάλωση.
• Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.
• Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
• Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
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Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Η επιδότηση ανέρχεται ΣΕ:
ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΟΡΕΙΝΕΣ –ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - NATURA
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
75%
75%
60%
50%
50%
40%

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να αποτελείται
εξ ολοκλήρου από δανεισμό.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός(Παράρτημα ΙΙΙ) της πρότασης ανέρχεται σε:
•
50.000 € για οπωροκηπευτικά.
•
180.000 € για επενδύσεις μηχανολογικό εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.
•
200.000 € για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
•
300.000 € για καθετοποίηση παραγωγής – θερμοκήπια.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 18/2/2011 έως 18/4/2011 και ακολουθεί η έντυπη υποβολή του
φακέλου εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης
παράτασης. Η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να γίνει μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης 20%, τη συνάφεια του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τις
απαιτήσεις και τους στόχους του Προγράμματος και τεκμηρίωση της επένδυσης 80%. Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση, οι
προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, 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. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος
μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920 Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

6) Προκήρυξη «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα». Από 10/3 έως 24/5 οι υποβολές αιτήσεων με
χρηματοδότηση έως 50% για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου
που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%,
για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις,
πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (έναρξη πριν
από 1/1/2010), και με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου πριν
από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (4/2/2011).
Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών και κατασκευών πριν
από την 1/1/2008.
Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να
έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
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Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλλουν
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της
σύναψης διεθνών συνεργασιών.
Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω
περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 80%).
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (έως 50%).
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000€, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40%
μέχρι 50% ως εξής:
Α. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
Β. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α:
50%.
Γ. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών, σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον
επιχειρήσεις της περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 50% για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 50%.
Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, 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. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 53100 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

7 new) Έως 11/3/2011 η υποβολή αιτήσεων στο Digi-Retail για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
λιανικού εμπορίου
Παράταση έλαβε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Digi-Retail, μέχρι τις 11 Μαρτίου 2011. Το πρόγραμμα αποτελεί
μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, μέσω ψηφιακών
συστημάτων που αναβαθμίζουν τις εσωτερικές λειτουργίες και βελτιώνουν τις δυνατότητες προώθησης των προϊόντων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
έγκρισής τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών ορίστηκε στις 19/11/2010.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές),
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς
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χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες αυτού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99).
H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από
Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την
αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΜΕ 0
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Προϋπολογισμός
Από 5.000€ έως
Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως
Επενδυτικού Σχεδίου*
20.000€
100.000€
150.000€
Ποσοστό Επιχορήγησης
60%
60%
60%

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Από 10.000€ έως Από 10.000€ έως
300.000€
500.000€
50%
40%

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του
κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως την 11/3/2011, θα είναι
επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται
εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail.
E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
•
Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
•
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)
•
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
•
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω
online επικοινωνίας
•
Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
•
Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
•
Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ.)
•
Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας,
διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
•
Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την
αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
•
Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
•
Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
•
Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
•
Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και
πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές
καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
•
Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη
διεύρυνση του πελατολογίου
•
Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
•
Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές
προτιμήσεις
•
Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
•
Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)
Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός έως ποσοστού 70% για την κάθε ενέργεια.
Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
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αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια –
προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε
ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη
δράση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του
έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε την περίληψη ή να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920 Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

8 new) Παράταση έως την 31/3 για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»
Παράταση έλαβε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011. Η προκήρυξη
του προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού Κλάδου, καθώς αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία, με ορίζοντα τριετίας (λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν παρατάσεων), να εκσυγχρονίσει μεγάλο μέρος
του εξοπλισμού του, σε μια προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και
εφαρμόζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών όπως:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιοθερμία, συμπαραγωγή κλπ.).
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Διαφήμιση και Προβολή που συσχετίζεται με την υιοθέτηση των πράσινων πολιτικών.
Έτσι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, αφενός η μείωση του κόστους λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, αφετέρου η
υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία αποδέχεται και επικροτεί όλο και μεγαλύτερο μέρος της Τουριστικής Αγοράς.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 €. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100
κατοίκων).
Η υποβολή των προτάσεων άρχισε την 20/12/2010 και ολοκληρώνεται την 31/3/2011.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών , γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Πιο
συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις παρακάτω επιδοτούμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες:
Διενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων
ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην
ξενοδοχειακή μονάδα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης αυτών. Στόχος αυτής είναι η
απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου, με βάση το οποίο θα γίνει ο
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην εν λόγω μονάδα.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, µπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά
επίπεδα:
1. Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της
επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν µε βάση το κόστος της εφαρμογής των µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη προέρχονται, όχι μόνο από την προφανή μείωση του κόστους της καταναλισκόμενης
ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού, τη μείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
2. Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας των
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πελατών και των εργαζομένων της, ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητά της και
κατά συνέπεια το παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν.
3. Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη μείωση των εκπομπών του CO2 ή/και άλλων ρύπων (αέρια
θερμοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με την
παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες και
σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προμηθευτές για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.
Εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, στηριζόμενο στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, τους στόχους
που έχουν τεθεί και τις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης στη φάση της
αξιολόγησης. Παράλληλα η θέσπιση πραγματικών και εφικτών στόχων θα διασφαλίζει την τελική επιχορήγηση της επένδυσης
(μετά την έγκριση) καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηματοδότησης είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί, παρά ελάχιστα για την προετοιμασία του φακέλου, ενώ
παράλληλα θα διαθέτει μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα χρήσιμη μελέτη – οδηγό των βέλτιστων ενεργειακών δράσεων, η υλοποίηση
των οποίων θα φέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

9) Επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα: επιδότηση 40% με το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» Προδημοσίευση
Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον τομέα του
τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή
περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου,
Γαστρονομικός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας).
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000 € αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του
έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην Δημοσίου και θυγατρικών αυτού), και οι Συμπράξεις
των ανωτέρω, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, με επιλέξιμο ΚΑΔ08 πριν την 01/01/2010 και λειτουργούν
νόμιμα (άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται). Στην περίπτωση σύμπραξης, ο κύριος του προγράμματος με ποσοστό
συμμετοχής πάνω από 40% στον προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει ΚΑΔ 55 (καταλύματα) ή 79 (τουριστικά γραφεία), και έναρξη
πριν από την 01/01/2010, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.
Επιλέξιμες Ενέργειες :
Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία –
πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS,
ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
•
Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων
χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
•
Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων),
δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
•
Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού) όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών,
έρευνα αγοράς
•
Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.
•

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
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διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών , γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής
των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Για
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

10 new) Φωτοβολταϊκά: νέα αλλαγή στους όρους εγκατάστασης και υποδοχή αιτήσεων σε
διασυνδεδεμένα νησιά
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με απόφασή του, προχώρησε σε μία ακόμη τροποποίηση των
ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση σε
αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου, μεταβάλλονται οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων, ξεκαθαρίζονται ζητήματα για
την εγκατάσταση σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, κ.ά.
Εν τω μεταξύ, η ΔΕΗ με νέα ανακοίνωσή της έκανε γνωστό, πως από τις 10/2/2011, οι κατά περίπτωση αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ
ξεκίνησαν να υποδέχονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ισχύος έως 150 kWp που πρόκειται να εγκατασταθούν σε
διασυνδεδεμένα νησιά. Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχισθεί μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος, για κάθε
διασυνδεδεμένο νησί.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

11 new) Συνέχεια υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (eSecurity) με ποσοστό 70%
Ανακοινώθηκε από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε, η διαθεσιμότητα υπολοίπων προϋπολογισμού στη δράση «e-security» στις
Περιφέρειες που εντάσσονται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος), καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, η «Ψηφιακές
Ενισχύσεις ΑΕ» συνεχίζει να υποδέχεται, τόσο επενδυτικά σχέδια από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις πιο πάνω Περιφέρειες,
όσο και επανυποβολή ορθών επενδυτικών σχεδίων από όσες επιχειρήσεις είχαν απορριφθεί στο στάδιο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής. Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού και του όγκου της
διαχειριζόμενης πληροφορίας των επιχειρήσεων από ψηφιακούς κινδύνους και απειλές, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και του κοινού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000€ ενώ ο μέγιστος 70.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός
για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και από το
μέγεθος της επιχείρησης:
Ανάγκη Ψηφιακής
Ασφάλειας
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ

Μέγεθος Επιχείρησης
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
8.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €

ΜΕΣΑΙΑ
30.000,00 €
50.000,00 €
70.000,00 €

Η ανάγκη της ψηφιακής ασφάλειας θα προσδιοριστεί αναλυτικά με την προκήρυξη, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Αξία παγίων στοιχείων υποδομών σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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Αριθμό εξυπηρετητών / σταθμών εργασίας / κινητών.
Αριθμό υποκαταστημάτων.
Τρόπο εσωτερικής και απομακρυσμένης δικτύωσης.
Τρόπο διασύνδεσης στο internet.
Κρισιμότητα τηρούμενων ψηφιακών δεδομένων.
Χρήση ή/και παροχή διαδικτυακών εφαρμογών και on-line συναλλαγών.
Το συνολικό ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 70%. Στο πρόγραμμα E-SECURITY μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε
μορφής, οι οποίες πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας:
Λειτουργούν νόμιμα με έναρξη δραστηριότητας πριν από 1/1/2010 και είναι μικρομεσαίες.
Διαθέτουν υποδομές σε ΤΠΕ (με κτήση τους έπειτα από το 2000) αξίας ανώτερης των 10.000€.
Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων την τελευταία 3ετία και απασχολούν τουλάχιστον έναν
εργαζόμενο.
Στα επενδυτικά σχέδια θα είναι δυνατή η ένταξη δαπανών από τις παρακάτω κατηγορίες:
Δαπάνες Εξοπλισμού (εξοπλισμός ασφαλείας, εξοπλισμός δικτύου, εξοπλισμός backup / data recovery, εξοπλισμός ελέγχου
χώρου).
Δαπάνες Λογισμικού (Τυποποιημένο λογισμικό ασφαλείας προστασίας, λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών,
ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για ασφάλεια, λογισμικό για backup/ data recovery, λογισμικό κρυπτογράφησης).
Δαπάνες Υπηρεσιών (υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση, υπηρεσίες ελέγχων, υπηρεσίες
διαμόρφωσης πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, υπηρεσίες
υποστήριξης και διαχείρισης έργου).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, 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 από εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
διαβάσετε την περίληψη ή να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, 6972 822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

12) Leader: Συνεχίζονται οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τις τοπικές αναπτυξιακές
εταιρείες. 40 από αυτές έχουν ήδη δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση, ενώ για 34 η διαδικασία έχει
ήδη ολοκληρωθεί.
Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε
αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και
ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη
δικτύωση κλπ.
Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ
(προσέγγιση Leader) από 40 τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες (εκ των οποίων για τις 31 η προθεσμία έχει ήδη λήξει) ενώ
αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Νομοί – περιοχές
Καταληκτική ημερομηνία
Φορέας πρόσκλησης
παρέμβασης
υποβολής προτάσεων
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΘ Α.Ε.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10/3/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
31/3/2011
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
31/3/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.)
ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8/4/2011
ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΣΑΖ Α.Ε.)
14/3/2011
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε. - ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
30/4/2011
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Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
Η διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
Η στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση.
Το επιλέξιμο κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται σε 500.000€ για ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και
τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι και
τα 600.000€ και έως 40 κλίνες.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως τα 300.000€.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση για όσες προτάσεις επιλεγούν έως την 31/12/2010, ανέρχεται σε ποσοστό 60% για Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο,
Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νησιά Βορείου Αιγαίου, και ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί
να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή και χρηματοδότηση από τράπεζα.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, 6972 822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

13) Leader Νομού Φθιώτιδας
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς,
που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, έργα υποδομών, ταβέρνες, καφετέριες κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να
υλοποιηθούν σε μικρά Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα του Νομού Φθιώτιδας από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.
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Οι περιοχές παρέμβασης είναι: Δήμοι Λαμιέων (εκτός Δ.Δ. Λαμίας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Γοργοποτάμου, Δαφνουσίων,
Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδας και Κοινότητα Παύλιανης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους
δράσεων. Επίσης, σημειώνεται ότι στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 5.000 έως 10.000 κατοίκους, όπως στο Δ.Δ. Αταλάντης, Δ.Δ.
Μαλεσίνας και Δ.Δ. Στυλίδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010 άρθρο 2, παράγραφος 4, επιτρέπεται μόνο η υλοποίηση
δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα είναι:
Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, Αγρότες) και Συνεταιρισμοί.
Φορείς του Δημοσίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ).
Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ).
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.Ενδεικτικά, ο
προϋπολογισμός για βιοτεχνίες μπορεί να είναι μέχρι 300.000€, για τουριστικά καταλύματα μέχρι 600.000€, για ταβέρνες &
καφενεία μέχρι 300.000€, για έργα υποδομής (έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ) μέχρι 500.000€, για πολιτιστικές εκδηλώσεις
μέχρι 30.000€ κλπ.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, καφετέριες κλπ).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κλπ).
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης).
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ).
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών
φορέων.
Επιδοτούμενες δαπάνες: Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, μπορεί να
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
Ανέγερση κτιρίων και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες υδραυλικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως
ισοπεδώσεις, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ.
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού
προϋπολογισμού.
Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
Η επιδότηση ανέρχεται, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, από 35%-100%. Ενδεικτικά, η επιδότηση για βιοτεχνικές μονάδες,
τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες και καφετέριες είναι 35%, ενώ για άλλες επενδύσεις όπως έργα υποδομής, ενίσχυση
πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ ανέρχεται στο 100%.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης) θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια
ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων ή/και τραπεζικού δανεισμού
(προέγκριση δανείου από τράπεζα).
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι 24 μήνες, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο φάκελο
υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται μέχρι 30 Απριλίου 2011 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και μέχρι 30
Ιουνίου 2011 για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα. Η έναρξη υλοποίησης του έργου πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της
πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση
να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό, τη μελέτη καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, κιν.6972822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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14) Μείωση του κόστους προμήθειας πρώτων υλών και υπηρεσιών μέσω του eTender.gr
Η υπηρεσία eTender προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, να μειώσουν το κόστος προμήθειας
πρώτων υλών και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με δημοπρασίες. Οι δημοπρασίες εκτελούνται σε
ένα ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης τόσο των διοργανωτών των δημοπρασιών όσο και των συμμετεχόντων
(προμηθευτών) σε αυτές.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε:
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα/υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Η διαδικασία εφαρμογής της υπηρεσίας είναι απλή χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ή ειδικός εξοπλισμός, ούτε εγκατάσταση
συστήματος, καθώς οι διαγωνισμοί διενεργούνται στο διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, στον ιστότοπο www.etender.gr
Η διοργανώτρια επιχείρηση δημιουργεί το διαγωνισμό με βάση τις ανάγκες προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών. Σε προκαθορισμένο χρόνο, οι προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες προμηθευτές προσφέρουν μειωμένες τιμές
σε σχέση με την τιμή εκκίνησης, η οποία έχει προκύψει από τις αρχικές προσφορές τους. Η διενέργεια της δημοπρασίας αποφέρει
μειωμένη τιμή, κατά μέσο όρο 15%, από την τιμή εκκίνησης, που είναι η συνήθης τιμή αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από την
επιχείρηση.
Επιπρόσθετα της επίτευξης της βέλτιστης δυνατής τιμής, η υπηρεσία eTender προσδίδει:
Διαφάνεια
Ταχύτητα
Αξιοπιστία
στο σύνολο της διαδικασίας προμηθειών.
Στους χρήστες της υπηρεσίας παρέχεται υποστήριξη των στελεχών του διοργανωτή της δημοπρασίας καθώς και των
συμμετεχόντων προμηθευτών. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων των διαγωνισμών
(εικονικές δημοπρασίες στο etender.gr) για την εμπέδωση της λειτουργίας του.
Η εφαρμογή eTender συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης του κόστους πρώτων υλών και μέσω του τρόπου χρέωσης της υπηρεσίας, καθώς η χρέωση
συνδέεται αναλογικά με το ύψος του οφέλους από τις δημοπρασίες, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης
ή συνδρομής. Παράλληλα, ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και η διαφάνεια των προμηθειών, τόσο σε επίπεδο
εσωτερικού ελέγχου με δυνατότητα εκτενούς reporting, όσο και σε επίπεδο ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους
προμηθευτές.
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούμε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Παστιάδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr

15) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδομαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονομική
εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις
για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηματοδοτήσεις και άλλα θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέματα αυτά αναλύονται περισσότερο, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων
πανελλαδικά, αναφορικά με τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. Πρόσφατα θέματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις
προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833
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