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ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΝΔΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ», ΔΠΑ 2014-2020 

 
1. ΚΟΠΟ 

Τν Πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ λέσλ θαη ππφ ίδξπζε Τνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ ίδξπζε λέσλ Τνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε δεκηνπξγία κνλάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζπκβάινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε  ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
Τνπξηζηηθνχ Πξντφληνο ηεο ρψξαο.  
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Γξάζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  120.000.000  €. 
 

2. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Η Γξάζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε Πνιύ Μηθξέο , Μηθξέο θαη Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δπηρεηξήζεηο θαη ζε απηή ζα 
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ:  

 Νέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Τνπξηζκφ θαη ζα ηδξπζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξνθήξπμεο. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο ηζρχνπλ 
ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα: 

 Τν ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη αλαπηχμεη θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ 
(κεδεληθόο Κύθινο Δξγαζηώλ). 

 Γελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ή εθδνζεί άδεηα (ζήκα) ιεηηνπξγίαο ηνπ Τνπξηζηηθνχ Καηαιχκαηνο. 

 Έρνπλ Άδεηα Γφκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Τνπξηζηηθφ Καηάιπκα. 

 Έρνπλ απνθηήζεη  έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ 55 ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηνπο ΚΑΓ 
41.20.20.01 ή 41.20.20.02. 

 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ 

Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ ζα θπκαλζεί κεηαμχ 25.000 € θαη 400.000 €. Τν πνζνζηφ ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο έθαζηνπ Δπελδπηηθνχ Έξγνπ έρεη νξηζηεί ζην 45% ησλ Δπηιέμηκσλ Γαπαλώλ ελψ ζε πεξίπησζε 
πξόζιεςεο λένπ πξνζσπηθνύ  ηνπιάρηζηνλ 0,2 ΔΜΔ (πιελ ζπγγελψλ Α΄ θαη Β΄βαζκνχ), ζα αλέξρεηαη ζην 50 %. 
 

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΣΟΜΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ Φξεκαηνδφηεζε απφ ηε δξάζε 
είλαη νη εμήο: 

 Κύξηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιύκαηα ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Ξελνδνρεία ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε Καηεγνξία 3*** (ηξηώλ αζηέξσλ) θαη άλσ θαη Γπλακηθόηεηαο από 
10 έσο 50 θιίλεο 

 Ξελνδνρεηαθά Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα εληόο Παξαδνζηαθώλ Κηηζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ 
33/1979 

 Οξγαλσκέλεο Σνπξηζηηθέο Καηαζθελώζεηο (Camping) ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε Καηεγνξία 3*** (ηξηώλ 
αζηέξσλ) θαη άλσ 

 Ξελώλεο Φηινμελίαο λέσλ 
 Με θύξηα Ξελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο Καηνηθίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΚΑΣΟΙΚΙΔ. 

 Δλνηθηαδόκελα Δπηπισκέλα δσκάηηα – Γηακεξίζκαηα ηα νπνία Καηαηάζζνληαη ζε Καηεγνξία 3 θιεηδηά θαη 
άλσ  θαη Διάρηζηε Γπλακηθόηεηα 10 θιίλεο 

 Σνπξηζηηθά Γξαθεία 
 Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη Αζιεηηθφο Τνπξηζκφο, Θαιάζζηνο Τνπξηζκφο, 

Τνπξηζκφο Υπαίζξνπ, Δλαιιαθηηθέο- Δηδηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ: Χπραγσγηθά θαη Θεκαηηθά Πάξθα). 
 Λνηπέο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ 

 
5. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε αλακέλεηαη λα είλαη νη αθφινπζεο : 
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Α/Α Καηεγνξία Γαπάλεο 
Μέγηζην Δπηιέμηκν Πνζνζηό  
Πνζό ζηνλ Δπηρνξεγνύκελν 
Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Έξγνπ 

1 Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο 80% 

2 
Μεραλήκαηα – Δμνπιηζκφο - Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 
χδαηνο 

100% 

3 
Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Μέρξη 3.000,00€ αλά 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνθαηαξηηθψλ ηεο 
πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη 

κέρξη 12.000,00€ 

4 Πξνβνιή – Πξνψζεζε – Σπκκεηνρή ζε Δθζέζεηο Μέρξη 15.000€ 

5 
Γαπάλεο Τερληθψλ Μειεηψλ Μεραληθνχ θαη Υπεξεζηψλ 

Φνξνηερληθνχ θαη Ννκηθνχ Σπκβνχινπ 
Μέρξη 40.000€ 

6 Λνγηζκηθά θαη Υπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ Μέρξη 10.000€ 

7 Μεηαθνξηθά Μέζα Μέρξη 25.000€ 

8 Σχληαμε θαη Παξαθνινχζεζε Υινπνίεζεο Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ  Μέρξη  4.000€ 

*Οη δαπάλεο ζα είλαη επηιέμηκεο ΜΟΝΟ εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο. 
 

6. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 

Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ Φξεκαηνδνηνχκελσλ Δπελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 30 Μήλεο από ηελ 
επίζεκε απόθαζε έληαμε ηεο Δπέλδπζεο ζην Πξόγξακκα. 
 

7. ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Να πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο Φξεκαηνδφηεζεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμαζθάιηζεο ηεο Ιδίαο 

πκκεηνρήο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ  πξνυπνινγηζκνχ (Ιδία Σπκκεηνρή ή/θαη Γάλεην) ηνπ 
Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ. 

 Να είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή λα πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ  ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα  

 Να πξαγκαηνπνηήζνπλ Δπέλδπζε απνθιεηζηηθά ζε κία πεξηθέξεηα. 
 Να ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο  κνξθέο επηρεηξήζεσλ 

[Αλψλπκε Δηαηξεία, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Ι.Κ.Δ, Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο 
θαη Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν.4019/2011, Σπλεηαηξηζκνί, Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ 

Αλαςπρήο(Ν.Δ.Π.Α)] θαη λα ηεξνχλ ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα ηεξήζνπλ εθφζνλ εγθξηζνχλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά 
βηβιία, κε βάζε ηα ηζρχνληα νξηδφκελα απφ ηνλ ΚΦΑΣ. 

 Να ππνβάιινπλ κία θαη κνλαδηθή Πξόηαζε αλά Α.Φ.Μ.  

 
Ψο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 18/12/2017 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ζηηο 
30/04/2018 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Γηα ηελ  ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΣΜΗΜΑ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ  
 
, 
 
 
 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν απνηεινχλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όια ηα παξαπάλσ ελδέρεηαη λα επηδερζνχλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Η Energy Financial Group 

δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ην παξφλ ηξνπνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ/ εηο νιφθιεξνλ. 


