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Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Προϋπολογισµός: 120.000.000 €
Ποσοστό Επιδότησης: 45 - 50 %
Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 25.000€ έως 400.000 €
Ηµεροµηνία Υποβολής: 18/12/2017 έως 28/3/2018
Διάρκεια Υλοποίησης: 30 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης
Υποχρεωτικά Κριτήρια:
1. Ύπαρξη Υποδοµών για ΑµεΑ ή υποχρέωση να µεριµνήσουν για αυτές
2. Απόδειξη ιδίας συµµετοχής
Πλεονεκτήµατα:
1. Δύο (2) Ενδιάµεσες πληρωµές µεταξύ 25% - 80% της υλοποίησης.
2. Δικαίωµα χρήσης προκαταβολών σε προµηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών µέχρι 50% του
αρχικού Π/Υ (µε αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
3. Eπιλέξιµες οι αµοιβές τρίτων για την σύσταση της εταιρίας, µηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ.
4. Αυτόµατη εξόφληση των προµηθευτών µέσω escrow account.
5. Eπιλέξιµη δαπάνη η αγορά επαγγελµατικού οχήµατος ή / και σκαφών θαλάσσης χωρίς
πλήρωµα και ποδηλάτων κάθε µορφής που προορίζονται προς εκµίσθωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

40.000.000

Αττική

15.000.000

Στερεά Ελλάδα

5.000.000

Νότιο Αιγαίο

15.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

120.000.000
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Ποιούς Αφορά
Mεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του τουρισµού
και θα διαθέτουν έναν επιλέξιµο ΚΑΔ επένδυσης µέχρι την πρώτη εκταµίευση.
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές: Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση, Συνεταιρισµοί που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

•

Κατηγορία Α: Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις (που θα συσταθούν µετά την 7/11/2017) και θα
δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιµο ΚΑΔ του προγράµµατος.

•

Κατηγορία Β: Υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και διέθεταν επιλέξιµο ΚΑΔ
τουριστικών καταλυµάτων πριν την 7/11/2017.
Περιορισµοί Κατηγορίας Β:
1. Έχουν κάποιον από τους επιλέξιµους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Μηδενικός κύκλος εργασιών έως 07/11/2017
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήµα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος.
4. Διαθέτουν άδεια δόµησης για το συγκεκριµένο τουριστικό κατάλυµα.

Επιλέξιµες Δραστηριότητες
Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να λάβουν
χρηµατοδότηση από τη δράση είναι οι εξής:
1. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
-

Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω.
Δυναµικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Οι δαπάνες για δυναµικότητα άνω των 50 κλινών θα
υλοποιηθούν αποκλειστικά µε κεφάλαια του επενδυτή.
Ξενοδοχειακά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
Οργανωµένες τουριστικές επιχειρήσεις camping κατηγορίας 3 αστέρων και άνω.
Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

2. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
- Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες υπό την προϋπόθεση ότι ο
ελάχιστος αριθµός των κατοικιών θα είναι τρεις.
- Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα (3 κλειδιά και άνω ), υπό τον περιορισµό ότι η
ελάχιστη δυναµικότητά τους θα είναι οι 10 κλίνες.
3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
- Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
- 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 εκ ναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.
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4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην κατηγορία ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
- Αθλητικός Τουρισµός:
α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, µίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο
αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδροµίες, αετοσανίδα, κολύµβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήµατα).
β) σε λίµνες - ποτάµια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.).
γ) σε ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές ή/και αστικές και ηµιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση,
πίστες mountain bike, αιωροπτερισµός-αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισµός
άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
- Θαλάσσιος τουρισµός:
Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισµού στη θάλασσα όπως π.χ.
θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφή τουρισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που
συνδέονται µε θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη
αναψυχής).
- Τουρισµός υπαίθρου:
α) φυσιολατρικός τουρισµός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόµενες «φυσικές» περιοχές µε σκοπό να
αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.
β) τουρισµός παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης
επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια).
γ) περιπατητικός τουρισµός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µονοπάτια της υπαίθρου και
δ) περιηγητικός τουρισµός, όταν η περιήγηση ή η εκδροµή γίνεται στην ύπαιθρο. Η µορφή αυτή
συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται σε λίµνες - ποτάµια, ορεινές, ηµιορεινές,
πεδινές και ηµιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
- Άλλες ειδικές-εναλλακτικές µορφές τουρισµού: Ψυχαγωγικά και θεµατικά πάρκα, π.χ πάρκα
περιπέτειας, πάρκα οµοιωµάτων (miniature parks) κ.ά.
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Πίνακας Επιλέξιµων Δαπανών

Α/Α

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

80%

2.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήµατα – Εξοπλισµός

3.

Εξοπλισµός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος

4.

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης

5.

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών
Φοροτεχνικου και Νοµικού Συµβούλου

6.

Προβολή – Προώθηση

µέχρι 15.000€

7.

Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού

µέχρι 10.000€

8.

Μεταφορικά µέσα

µέχρι 25.000€

9.

Αµοιβές Υποβολής και Παρακολούθηση υλοποίησης του
Επενδυτικού Σχεδίου

µέχρι 4.000 €

100%
100%
µέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
Μέχρι 40.000,00€

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την υποβολή το άθροισµα του Π/Υ των επιλέξιµων δαπανών στις Κατηγορίες µε α/α
(1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου .

Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης:
1.
2.
3.
4.

Διατήρηση του επιδοτούµενου εξοπλισµού για 5 χρόνια.
Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για 5 χρόνια.
Διατήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων (κλινών, κλειδιών ή αστέρων) για 5 χρόνια.
Διατήρηση της ΕΜΕ (0,2) για έναν χρόνο µετά την υλοποίηση της επένδυσης (ηµεροµηνία
τελευταίου παραστατικού).

Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών
Ως ηµεροµηνία έναρξης
πρόσκλησης: 7/11/2017.

επιλεξιµότητας
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ηµεροµηνία δηµοσίευσης της

