ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

BMS Management Consultants S.A.
Πλαστήρα 59, Ν. Σμύρνη, 171 21
www.bms-sa.gr - email: info@bms-sa.gr

ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΤΟ 2012
Άμεση η εκταμίευση των επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε ελέγχους για το
50% ή το 100% των εγκεκριμένων έργων μέσα στο 2012.
Στις περισσότερες περιπτώσεις εγκεγκριμένων επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ

(«Μεταποίηση στις Nέες Συνθήκες»,

«Εξωστρέφεια», «Πράσινος Τουρισμός» & «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα») & της Ψηφιακής Σύγκλισης («Digi Content» & «Digi
Retail»), παρατηρείται μια δυστοκία των επενδυτών για την εύρεση χρηματοδότησης καθώς και διαδικαστικά προβλήματα κατά την
παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.
Η εταιρεία μας με μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων αναλαμβάνει εγκεκριμένα έργα και στο
στάδιο της παρακολούθησης, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εκταμίευση της επιχορήγησης.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία παραπάνω από 500 έργα Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ και Eπενδυτικό Νόμο σε επιχειρήσεις από όλη
τη χώρα, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εκταμίευση των επιδοτήσεων.

Για υποστήριξη σε εγκεκριμένα έργα ΕΣΠΑ καλέστε μας στο 210.93.18.016
Υπεύθυνος επικοινωνίας Βασίλης Ζύμνης (Διευθυντής τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών)

Ενεργοποίηση του προγράμματος εγγυητικών του ΕΤΕΑΝ - Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων
Δικαιούχοι:Νέες, υφιστάμενες, υποσύσταση επιχειρήσεις
Όρια εγγυητικών : 10.000€ έως 150.000€
Διάρκεια εγγύησης: 720 ημέρες
Διάρκεια προγράμματος: έως 31/12/2013
Προμήθεια εγγυητικών ΕΤΕΑΝ: 0,50
Χρήση εγγυητικών: Λήψη προκαταβολής για επιδοτούμενα πρόγραμματα ΕΣΠΑ, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εγγύηση για
εισαγωγή ‘α υλών / εμπορευμάτων.
Περίληψη προγράμματος
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Η εταιρεία BMS A.E., πιστοποιημένη με ISO 9001, στελεχώνεται από μελετητές, μηχανικούς, και
οικονομολόγους που διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στην εκπόνηση
οικονομοτεχνικών μελετών. Συνοπτικά,οι παρεχόμενες υπηρεσίες της BMS A.E είναι οι ακόλουθες:

Μελέτες και Υπηρεσίες σύνταξης Επενδυτικών Σχεδίων υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα
(Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013) και διαχείρισης των σχετικών έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
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Μελέτες υπαγωγής, και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου
Τεχνικές και Οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων
Στρατηγικές Μελέτες Πληροφορικής και Αξιολόγηση Συστημάτων Πληροφορικής
Μελέτες σκοπιμότητας για εύρεση χρηματοδότησης (τραπεζικά δάνεια, στρατηγικοί επενδυτές)
Κατάρτιση εμπεριστατωμένου και άρτια δομημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτούμενο για την
έγκριση της δανειοδότησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Για ενδεικτικό πελατολόγιο της BMS A.E., πατήστε εδώ
Για ενδεικτικά έργα αναπτυξιακού νόμου πατήστε εδώ
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Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/
CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Για να διαγραφεί η διεύθυνση σας από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων παρακαλώ στείλτε μήνυμα ΕΔΩ, αναφέροντας την ονομασία της επιχείρησης
και το e-mail με το οποίο έχετε καταχωρηθεί.

