ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία
νέων τουριστικών επιχειρήσεων που αφορούν την δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων ή/και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν
στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της
επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι του προγράμματος χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
προκήρυξης της δράσης και μετά και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο
ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
της προκήρυξης (8/11/2017) του προγράμματος και για τις οποίες
ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική
δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος
εργασιών).
 Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του
τουριστικού καταλύματος.
 Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό
κατάλυμα.

2.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών
επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:
 Ξενοδοχεία με κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων)
και άνω και με δυναμικότητα από δέκα (10) έως και πενήντα
(50) κλίνες. Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει
δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών αυτή θα
ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.
 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),
κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
 Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών τρείς (3).
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με
κατάταξη σε κατηγορία τρία (3) κλειδιά και άνω και ελάχιστη
δυναμικότητα δέκα (10) κλίνες.
 Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
του ν. 393/1976 (Α΄199).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και
τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή
περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την ναύλωση
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 Αθλητικός Τουρισμός όπως καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα
γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο,
ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, canoe kayak, rafting
ορειβασία,
αναρρίχηση,
πίστες
mountain
bike,
αιωροπτερισμός κλπ.
 Θαλάσσιος τουρισμός όπως θαλάσσιο σκι, θαλάσσιες
περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα
επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 Τουρισμός υπαίθρου όπως παρατηρητήρια, κέντρα
ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια,
περιπατητικός τουρισμός, περιηγητικός τουρισμός κλπ.
 Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού π.χ πάρκα
περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

3.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του συνολικού προυπολογισμού
είναι η ακόλουθη:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση
80%
περιβάλλοντος χώρου.
Μηχανήματα, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός και
100%
Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός Εξοικονόμησης
Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος,
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.
των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι
12.000€.
Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε
μέχρι 15.000€
Εκθέσεις
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών Μηχανικού και
μέχρι 40.000 €
Υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού
Συμβούλου.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού.
μέχρι 10.000€
Μεταφορικά μέσα.

μέχρι 25.000€

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης
4.000 €
του Επενδυτικού Σχεδίου
Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό επιχορήγησης στο σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Από 25.000€ έως 400.000€.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

45% ή 50% εφόσον με την ολοκλήρωση του έργου γίνει
πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας.
55% ή 50%. Κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομισθούν
αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό
τουλάχιστον του 60% του ποσού της ιδίας συμμετοχής.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 8/11/2017.
Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Έγκρισης του επενδυτικού έργου.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο www.ependyseis.gr
από 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις
28/03/2018.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η απόδειξη της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης του επενδυτικού
σχεδίου ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του επενδυτή και τον συνδυασμό των τρόπων κάλυψης που θα
ακολουθήσει. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι εφόσον κάποιος επενδυτής προσκομίσει τραπεζικές καταθέσεις ή
έγκριση δανείου ή συνδυασμό και των δύο που να αφορούν την κάλυψη του 100% της ιδίας συμμετοχής τότε
αυτόματα παίρνει 52 μονάδες στο σύνολο των 100.
Α/Α
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
Τραπεζικές καταθέσεις των εταίρων /μετόχων.
2
Λοιπά διαθέσιμα των εταίρων/μετόχων.
3
Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στο μετοχικό
κεφάλαιο.
4
Κέρδη εις νέον σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο.
5
Καταβολή αρχικού εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου.
6
Αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου.
7
Έγκριση/Σύμβαση δανείου.
8
Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης.

Για περισσότερες πληρoφορίες και ερωτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στα
τηλέφωνα της εταιρίας 2510-836435, 2510232351 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@othoneos.gr.

