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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Ενεργό το DIGI - MOBILE για ένα μήνα στην περιφέρεια Αττικής - Αύξηση δημοσίας δαπάνης στα
30.150.000,00€
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 14:00
Μεγάλο ενδιαφέρον από την αγορά για το πρόγραμμα με υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού στις
υπόλοιπες περιφέρειες.

Ενδεικτικές ενισχυόμενες εφαρμογές:

 Mobile e-shops, συστήματα on line κρατήσεων
 Mobile portals/sites, για την προβολή της επιχείρησης, των προϊόντων και υπηρεσιών αυτής
 Mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά


δεδομένα (ERP, CRM, MIS)
Ειδικές mobile εφαρμογές, παραγγελιοληψία, custom mobile εφαρμογές.

Ενημερωτικό προγράμματος

2. ICT4Growth - Επιδότηση έως 80% για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων - υπηρεσιών βασισμένων σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ενδεικτικές δαπάνες:

 Υποδομές (κτιριακά, εξοπλισμός)
 Λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία προσωπικού)
 Δαπάνες προβολής & προώθησης.
Ενημερωτικό προγράμματος εδώ.

3. Αγώνας δρόμου για την προκήρυξη του νέου ΕΣΠΑ 2012 για την ενίσχυση επιχειρήσεων όλων
των κλαδων με επιδότηση έως 60%
Επιλέξιμες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής:






Software
Συστήματα μηχανοργάνωσης
Hardware
Δημιουργία site, e-shop κ.λ.π

Ενημερωτικό προγράμματος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
H ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 210-9318016

BMS - ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ

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

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
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.

