ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων, η
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, η δηµιουργία
υποδοµών και σχεδίων δράσης που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν υφιστάµενες επιχειρήσεις που:
•
Η δραστηριότητά τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς (Κ.Α.∆ 2008): α) 55.1:
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, β) 55.2:Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης
διαµονής (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουµένης της 55.20.19) και γ) 55.30.11:Υπηρεσίες κατασκήνωσης
(κάµπινγκ)
•
Λειτουργούν νόµιµα (Με Ειδικό Σήµα Λειτουργίας) και έχουν σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από τον
νόµο άδειες λειτουργίας
•
Έχουν ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01.01.2009

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 20 ∆εκεµβρίου 2010 έως 25 Φεβρουαρίου 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: 18 µήνες µε δυνατότητα 3µηνης παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
•
•
•

Προϋπολογισµοί έργων: 15.000€ µέχρι 400.000€ (το ύψος του προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος 2009)
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% ή 45% σε νησιά µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους
Ίδια συµµετοχή ή τραπεζικός δανεισµός: 60% ή 55%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε
στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος,
Κατηγορία 3: ∆ιαχείριση απορριµµάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα), Κατηγορία 4: Ανάπτυξη
πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωµάτωση προτύπων, Κατηγορία 5: Ενηµέρωση και προβολή

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή της αίτησης:
•
Κτιριακά - διαµόρφωση χώρων: 0% µέχρι 100% του προϋπολογισµού
•
Μηχανήµατα και εξοπλισµός: 0% µέχρι 100% του προϋπολογισµού
•
Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης: 0% µέχρι 15% του
προϋπολογισµού
•
Αµοιβές συµβούλων (υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση του έργου, εκπόνηση µελετών και ερευνών
κλπ): 0% µέχρι 6% του προϋπολογισµού
•
Ενηµέρωση και προβολή: 0% µέχρι 5% του προϋπολογισµού
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