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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΕΣΠΑ 2014-2020
1. ΣΚΟΠΟΣ
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων νέων και υπό ίδρυση Τουριστικών επιχειρήσεων που
σκοπό θα έχουν την ίδρυση νέων Τουριστικών Μονάδων. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου
Τουριστικού Προϊόντος της χώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 120.000.000 €.
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Δράση απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές , Μικρές και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις και σε αυτή θα
μπορούν να συμμετάσχουν:



Νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και θα ιδρυθούν μετά την ημερομηνία της
προκήρυξης.
Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης ισχύουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:
• Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του
(μηδενικός Κύκλος Εργασιών).
• Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του Τουριστικού Καταλύματος.
• Έχουν Άδεια Δόμησης για το συγκεκριμένο Τουριστικό Κατάλυμα.
• Έχουν αποκτήσει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, τους ΚΑΔ
41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου θα κυμανθεί μεταξύ 25.000 € και 400.000 €. Το ποσοστό της
χρηματοδότησης έκαστου Επενδυτικού Έργου έχει οριστεί στο 45% των Επιλέξιμων Δαπανών ενώ σε περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (πλην συγγενών Α΄ και Β΄βαθμού), θα ανέρχεται στο 50 %.
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να λάβουν Χρηματοδότηση από τη δράση
είναι οι εξής:
Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ξενοδοχεία τα οποία κατατάσσονται σε Κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω και Δυναμικότητας από
10 έως 50 κλίνες
• Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός Παραδοσιακών Κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ
33/1979
• Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping) τα οποία κατατάσσονται σε Κατηγορία 3*** (τριών
αστέρων) και άνω
• Ξενώνες Φιλοξενίας νέων
 Μη κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών.
• Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα δωμάτια – Διαμερίσματα τα οποία Κατατάσσονται σε Κατηγορία 3 κλειδιά και
άνω και Ελάχιστη Δυναμικότητα 10 κλίνες
 Τουριστικά Γραφεία
 Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρονται αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός,
Τουρισμός Υπαίθρου, Εναλλακτικές- Ειδικές Μορφές Τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά Πάρκα).
 Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον τομέα του Τουρισμού


5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αναμένεται να είναι οι ακόλουθες :
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Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό
Ποσό στον Επιχορηγούμενο
Προϋπολογισμό του Έργου

1

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

80%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και
ύδατος

100%

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000,00€ ανά
Πιστοποιητικό
συμπεριλαμβανομένων των
προκαταρτικών της
πιστοποίησης δαπανών και
μέχρι 12.000,00€

4

Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Μέχρι 15.000€

5

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών Μηχανικού και Υπηρεσιών
Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

Μέχρι 40.000€

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Μέχρι 10.000€

7

Μεταφορικά Μέσα

Μέχρι 25.000€

8

Σύνταξη και Παρακολούθηση Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Μέχρι 4.000€

*Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των Χρηματοδοτούμενων Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 Μήνες από την
επίσημη απόφαση ένταξη της Επένδυσης στο Πρόγραμμα.
7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ







Να προσκομιστούν κατά την υποβολή της αίτησης Χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδίας
Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Ιδία Συμμετοχή ή/και Δάνειο) του
Επενδυτικού Σχεδίου.
Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική Επικράτεια
Να πραγματοποιήσουν Επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια.
Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων
[Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομικές Επιχειρήσεις
και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων
Αναψυχής(Ν.Ε.Π.Α)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά
βιβλία, με βάση τα ισχύοντα οριζόμενα από τον ΚΦΑΣ.
Να υποβάλλουν μία και μοναδική Πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις
28/03/2018
Με εκτίμηση,
Για την ENERGY FINANCIAL GROUP
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
,

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε
συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial Group
δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό/ εις ολόκληρον.

