«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

1. Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον
τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς
τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
2. Δικαιούχοι της Δράσης
Ενισχύονται Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού σε επιλέξιμους ΚΑΔ
σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.
Κατηγορία Α’
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 7/11/2017 και θα αποκτήσουν
τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β’
Επιχειρήσεις (Τουριστικά Καταλύματα) που έχουν συσταθεί πριν από τις
7/11/2017 και:
· Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/
και 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
· 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.
· Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
3. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Α. Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με το Ν.4276/2014, όπως
ισχύει)
· Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
o Ξενοδοχεία (3*** και άνω).
o Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων (Π.Δ. 33/1979).
o Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - camping (3*** και
άνω).
o Ξενώνες φιλοξενίας νέων
· Μη κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα
o Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες (Ελάχιστος αριθμός κατοικιών:3).
o Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε
κατηγορία 3 κλειδιά και άνω).
Β. Τουριστικά Γραφεία
· Τουριστικά γραφεία (άρθρο 1 του Ν.393/1976)
· Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων
· Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, 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.
· Ναυλομεσιτικά
γραφεία
που
αναλαμβάνουν
εκναύλωση
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Γ. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Οδηγό του
Προγράμματος, ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Αθλητικός Τουρισμός,
Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Άλλες ειδικές – εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.
Δ. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του
Τουρισμού
Όπως περιγράφονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

4. Προϋπολογισμός-% Ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων
κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.
Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης επί του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 45%. Στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το
ποσοστό ανέρχεται σε 50%.
Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι, ίδια συμμετοχή ή / και δάνειο. Θα
πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής
Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου
(επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
5. Επιλέξιμες ενέργειες – Δαπάνες
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης (7/11/2017) έως και 30 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση.
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός
Προστασίας
του
Περιβάλλοντος
και
εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
3. Πιστοποίηση
Συστημάτων
Διασφάλισης
Ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
4. Προβολή – Προώθηση –Συμμετοχή σε εκθέσεις.
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών
Φοροτεχνικού και Νομικού σύμβουλου.
6. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού.
7. Μεταφορικά μέσα.
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου.
6. Υποβολή Αιτήσεων
Η αίτηση χρηματοδότησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Διάστημα υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2017 – 30/04/2018.
7. Κριτήρια αξιολόγησης
ü
ü
ü

Εμπειρία εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης.
Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.
Επενδυτικό Σχέδιο (Αναλυτική Περιγραφή, Πληρότητα,
Τεκμηρίωση δαπανών, Προβλέψεις Οικονομικών).

Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ)
με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους
αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος
λειτουργίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ:
ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ.: 2310530995, κιν.:6973357008,
email: kousias@orthologismos.gr

