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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ «ΑΝΟΙΓΕΙ» ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2013
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΩΣ 60% ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 14-1-2013 ΕΩΣ & 14-3-2013

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ):

Για το αναλυτικό ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ.

Υφιστάμενες & Νέες επιχειρήσεις που (θα) απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και με κύκλο εργασιών έως 50εκ. €
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Από 30.000€ έως 300.000€

BMS - ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ

Τηλ: 210 9318016
Fax: 210 9318018
E-mail: info@bms-sa.gr
Site: www.bms-sa.gr.

Ν. Πλαστήρα 59,
Ν.Σμύρνη, 171 21

Η εταιρεία Συμβούλων BMS έχει ολοκληρώσει με επιτυχία παραπάνω από 500 έργα Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ και επενδυτικό
νόμο σε επιχειρήσεις από όλη την χώρα.
Ενδεικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ:




Επανέλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης, μετά από εξέταση των οικονομικών στοιχείων που θα μας δοθούν.






Βελτιστοποίηση βαθμολογίας.

Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου και επιλογή των σημείων αιχμής του, σε σχέση με τις
επενδύσεις που επιθυμεί να υλοποιήσει η επιχείρηση με τους βασικούς προσανατολισμούς του προγράμματος.
Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών — υποβολή επενδυτικού σχεδίου.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης για την έγκριση του φακέλου.
Συμβολή στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του προγράμματος για τη λήψη
της επιδότησης (Διοίκηση έργου).

Για ενδεικτικό πελατολόγιο της BMS A.E., πατήστε εδώ.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κανάκη Δέσποινα, Βέρρα Δήμητρα, Τηλ: 210.93.18.016
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ζύμνης Βασίλης

Profile on

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.

