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Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση νέων ή υπο ίδρυση τουριστικών
επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που
αφορούν:
 τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και την
υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την
έναρξη.
 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ολοκλήρωση καταλυμάτων,
των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε
προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να
λειτουργούν λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.
Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη
διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
α) νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε
προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε επίπεδο
πρόσκλησης
β) επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν
αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να έχει αυτή
ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση λόγω δυσκολιών
οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.
Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες
είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που
αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία
νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης: Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που
αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και τη
λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το
πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα
και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
4. Προβολή – Προώθηση: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και
δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην
προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα εξής: Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία
ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, λογισμικά και υπηρεσίες
λογισμικού. Επιλέξιμες θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες
που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού, εξειδικευμένες μελέτες και
υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού έργου.

5. Υποστήριξη της λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα έως
6 μηνών από την έναρξή της, καθώς και το μισθολογικό κόστος
προσωπικού.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν
αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές:
 Επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη
Εταιρεία,
 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
 Ομόρρυθμη Εταιρεία
 Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ι.Κ.Ε,
 Ατομική Επιχείρηση,
 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011
[ΚΟΙΝΣΕΠ]).
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Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα
είναι 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ανά σχέδιο, που θα εξειδικεύεται σε
επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ
(δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης σε 266,6
εκατ. ευρώ.
Η ενίσχυση θα αφορά το 40% της επένδυσης, αλλά, σε περίπτωση που
στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους,
θα ανέρχεται σε 50%.

