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ΚΟΠΟ

Σηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη
ν εκπινπηηζκφο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνκέα
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ
εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ

Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο εληζρχνληαη πθηζηάκελεο θαη λέεο
κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Επηιέμηκεο γηα ηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί
κέρξη ηελ 31/12/2015, δηαζέηνπλ επηιέμηκν γηα ην πξφγξακκα ΚΑΔ απφ ηφηε θαη
απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΕΜΕ κηζζσηήο εξγαζίαο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο, νη επηρεηξήζεηο
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο :
 Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δύν (2) ή
πεξηζζόηεξεο πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Σε επηρεηξήζεηο κε
ηξείο ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, απαηηείηαη ε επηρείξεζε λα απαζρνιεί
θαηά κέζν φξν ηελ ηξηεηία 2013-2015 ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΕΜΕ
κηζζσηήο εξγαζίαο. Σε επηρεηξήζεηο κε δχν ρξήζεηο απαηηείηαη, θαη’
αλαινγία, ε επηρείξεζε λα απαζρνιεί θαηά κέζν φξν ηελ δηεηία 20142015 ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΕΜΕ κηζζσηήο εξγαζίαο.
 Νέεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη
31/12/2015, απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΕΜΕ κηζζσηήο
εξγαζίαο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ.

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Οκνλνίαο 68 & 3ε Πάξνδνο Παχινπ Μειά
65403 Καβάια, ηει. 2510 836435

Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ΚΑΔ 55 ή αλαιπηηθνχο απηνχ, ην επελδπηηθφ ζρέδην κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ππάξρνληνο θαηαιχκαηνο θαη φρη ηε
δεκηνπξγία λένπ.
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ
επελδπηηθή πξφηαζε, είλαη νη αθφινπζεο:
 λα ιεηηνπξγεί λφκηκα εληφο ηεο Ειιεληθήο Επηθξάηεηαο.
 λα πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε απνθιεηζηηθά ζε κία κφλν Πεξηθέξεηα.
 λα έρεη ηελ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί ζπλδξνκήο λφκηκσλ
πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα
αίηεζε έθδνζεο/ αλαλέσζεο απηήο, γηα ηηο επηιέμηκεο ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
 λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:
επηρεηξήζεηο εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα: Αλψλπκε Εηαηξία,
Εηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο, Οκφξξπζκε Εηαηξία ή Εηεξφξξπζκε
Εηαηξία, Ι.Κ.Ε, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο
Επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4019/2011, Σπλεηαηξηζκνί.
Ίσλνο Δξαγνχκε 22,
66133 Δξάκα, ηει. 25210 58287
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ

λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο.
λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε
λα δηαζέηεη ή λα δεζκεπζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ
Εθπξνζψπνπ φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο/επέλδπζεο ζα
κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ
απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν.
λα ππνβάιεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην αλά Α.Φ.Μ.
λα ππνβάιεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιε δξάζε πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.
λα δεζκεπζεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ έρεη ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη
δελ ζα ππνβιεζεί ζε άιιε δξάζε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή
θνηλνηηθνχο πφξνπο.
ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη
ζην παξειζφλ ε εληαία επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο
απφ απηή ηε Δξάζε, λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ κέζα
ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα
εκεξνινγηαθά έηε) πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ ελλφκνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ελίζρπζεο.

Σηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ /
ΠΟΟ ΣΟΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ
Έσο 100% ηνπ πξνππνινγηζκνχ
ρψξνο
Έσο 100% ηνπ πξνππνινγηζκνχ
Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο
Εμνπιηζκφο θαη Εγθαηαζηάζεηο
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη
Εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη χδαηνο

Έσο 100% ηνπ πξνππνινγηζκνχ

Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

κέρξη 3.000,00€ αλά πηζηνπνηεηηθφ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνθαηαξθηηθψλ ηεο πηζηνπνίεζεο
δαπαλψλ.

Πξνβνιή – Πξνψζεζε

κέρξη 15.000€

Λνγηζκηθά θαη Υπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ
Μεηαθνξηθά κέζα

κέρξη 20.000€
κέρξη 15.000€

Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ
Επελδπηηθνχ Σρεδίνπ
Μειέηεο / έξεπλεο αγνξάο

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Οκνλνίαο 68 & 3ε Πάξνδνο Παχινπ Μειά
65403 Καβάια, ηει. 2510 836435

κέρξη 2.500 €
5.000 € θαη κέρξη 2.500 €/κειέηε

40% θαη κέρξη 24.000€ σο
Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδφκελσλ
αθνινχζσο:
(πθηζηάκελν ή/θαη λέν πξνζσπηθφ)
12.000,00€ αλά ΔΜΔ (πθηζηάκελε
ή/θαη λέα) θαη κέρξη δχν ΔΜΔ *
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ
Ίσλνο Δξαγνχκε 22,
66133 Δξάκα, ηει. 25210 58287
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15.000€ έσο 150.000€.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Τν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο ζα αλέξρεηαη ζην 40% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
επέλδπζεο. Σηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ, ην πνζνζηφ
επηρνξήγεζεο απμάλεηαη ζην 50% κφλν κεηά ηελ πηζηνπνίεζε επίηεπμεο απηνχ
ηνπ ζηφρνπ.
Υπάξρεη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη ην 40% ηεο
αλαινγνχζαο Δεκφζηαο Δαπάλεο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
πξνεξρφκελεο απφ ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα εγθαηεζηεκέλν
ζε έλα εθ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΕΕ.
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ωο έλαξμε επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηεο Πξόζθιεζεο, 11/2/2016.
Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Επηζεκαίλεηαη φηη δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 30% ηνπ εθάζηνηε
εγθεθξηκέλνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν αηηήκαηνο
επαιήζεπζεο ζην πξψην έηνο πινπνίεζήο ηεο, εθφζνλ ε εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επέλδπζεο ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12)
κήλεο.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΑΗ

Η αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ππνβάιιεηαη από 29/3/2016 – 17/5/2016, κόλν
ειεθηξνληθά µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο από ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα
Γηαρείξηζεο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (ΠΚΔ). Η αίηεζε πεξηιακβάλεη ην
επελδπηηθό ζρέδην ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο.
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ
απαηηείηαη πξνζθφκηζε θπζηθνχ θαθέινπ θαη δηθαηνινγεηηθψλ.
Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ην έληππν ππνβνιήο φπσο θαη ηα έληππα ηεο
πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ
δηθηπαθνχο ηφπνπο:
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ (www.mindev.gov.gr)
ηεο ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr),
ηνπ ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
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