ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα οποία
συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης, στην διαφοροποίηση και τον
εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη – τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και
πολιτισμικού αποθέματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Κοινωνία
Αστικού Δικαίου) που:
 Η δραστηριότητά τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008)
από αυτούς που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα)
 Λειτουργούν νόμιμα και έχουν σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας
 Έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ πριν την 01.01.2010
 Δεν είναι προβληματικές
 Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης
 Δεν έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών
ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη
επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ
Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε
μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές
επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του Πίνακα που ακολουθεί, η οποία συστήνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό
συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Η Συνεργασία πρέπει να λαμβάνει κατ’ αρχήν κάθετο χαρακτήρα δηλαδή να συμμετέχουν σε αυτήν μη
ομοειδείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι αποδεκτό σε μία Συνεργασία κάθετου κατ’ αρχήν χαρακτήρα, να
συμμετέχουν και παραπάνω της μίας ομοειδείς επιχειρήσεις (μικτός χαρακτήρας της Συνεργασίας). Στην
τελευταία αυτή περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) μη ομοειδών επιχειρήσεων.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 4 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2012
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: 15 μήνες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης



Προϋπολογισμοί έργων: 10.000€ μέχρι 400.000€ (το ύψος του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2010)
Ποσοστό επιχορήγησης: 50%
Ίδια συμμετοχή ή τραπεζικός δανεισμός: 50%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει μετά την ημερομηνία προκήρυξης του
προγράμματος:

Προμήθεια εξοπλισμού: ≤100% του προϋπολογισμού

Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις: ≤60% του προϋπολογισμού)

Αμοιβές συμβούλων (υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση του έργου, εκπόνηση μελετών και ερευνών,
τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών κλπ) : ≤5% του προϋπολογισμού

Προβολή – Προώθηση (δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων,
επιγραφές, δημιουργία λογοτύπων κτλ): ≤25% του προϋπολογισμού

Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας κλπ): ≤6% του
προϋπολογισμού)
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Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας

Κ.Α.Δ.

Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό
Πλαίσιο Λειτουργίας.

Περιγραφή

Αριθμός
Δραστηριότητας:
50 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)

Βασική
ειδική/εναλλακτική
μορφή (ενδεικτικά)

Πλωτές μεταφορές

50.10.12.01

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων
μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούςτουριστικά πλοία με ελληνική σημαία.

Θαλάσσιος

50.10.12.03

Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.

Θαλάσσιος

50.10.12.04

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών
περιηγήσεως θάλασσας.

50.10.20.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού
τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

50.10.20.03

Υπηρεσίες
ενοικίασης
πλοίων
ψυχαγωγίας
(κότερων,
θαλαμηγών,
βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.

50.30.12

Υπηρεσίες μεταφοράς
εσωτερικές
υδάτινες
κρουαζιερόπλοια.

50.30.13.01

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και
περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες
οδούς.

και

επιβατών
οδούς

Αριθμός
Δραστηριότητας:
55 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)

Θαλάσσιος
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999),
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’
225/1996).

Θαλάσσιος

Θαλάσσιος

σε
με

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Καταλύματα

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ Α’
10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’
225/1996).

Όλες οι μορφές

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230/2006),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων
διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με
παροχή
υπηρεσιών
περιποίησης
πελατών.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.10 (όλες οι
υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

55.20 (όλες οι
υποκατηγορίες
εξαιρουμένης της
55.20.19)

Καταλύματα
διακοπών
και
καταλύματα σύντομης διαμονής.

55.30.11
55.90.19.01 (σε
αντικατάσταση του
55.20.11.02 ΠΟΛ
1086/22.06.2009).

άλλα
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Αριθμός
Δραστηριότητας:
56 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)
56.10.11.02

56.10.11.03

56.10.11.04

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Υπηρεσίες
εστιατορίου
ξενοδοχείο ύπνου.

μέσα

σε

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από
εστιατόριο,
ταβέρνα,
ψαροταβέρνα,
ψησταριά, με ζωντανή μουσική από
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων
(που
υπάγεται
στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ
Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε
φορά)
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από
εστιατόριο
ταβέρνα,
ψαροταβέρνα,
ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με
ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων
(που
δεν
υπάγεται
στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ
Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε
φορά), με παροχή σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

Γαστρονομικός

Γαστρονομικός

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006),
Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983
(ΦΕΚ Β’ 526/1983).

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από
κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα.

Γαστρονομικός

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από
οινεστιατόριο
ή
οινομαγειρείο
(οικογενειακή
επιχείρηση,
χωρίς
προσωπικό).

Γαστρονομικός

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και
ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο,
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή
σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

56.30.10.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ
ξενοδοχείων.

Γαστρονομικός

56.30.10.14

Υπηρεσίες
που
παρέχονται
παραδοσιακό καφενείο.

Γαστρονομικός

Αριθμός
Δραστηριότητας:
77 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)

από

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.21.10.01

Υπηρεσίες
ενοικίασης
αερόστατων,
ανεμοπλάνων,
αιωρόπτερων
και
πηδαλιούχων.

Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972),
Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄
548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ
Υπερελαφρών Πτητικών
Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ)
(ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισμός
ΥΠΑ υπ’ αριθ.
Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΕΚ
Β’ 309/2006).

77.21.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999),
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.04

Υπηρεσίες
ενοικίασης
εξοπλισμού
θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι,
λέμβων κ.λπ.).

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α.
3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Αθλητικός, Υπαίθρου
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77.21.10.05

Υπηρεσίες
ενοικίασης
εξοπλισμού
χιονοδρομικών αθλημάτων.

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α.
16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β’
896/2008).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.07

Υπηρεσίες
ενοικίασης
πλοίων
ψυχαγωγίας
(κότερων,
θαλαμηγών,
βενζινακάτων, κλπ.).

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999),
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977).

Θαλάσσιος, Αθλητικός

77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’
178/1994), Διόρθωση Σφάλματος
ΦΕΚ Β’ 334/1994).

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.09

Υπηρεσίες
εξοπλισμού.

μίσθωσης

αθλητικού

77.34.10.02

Υπηρεσίες
ενοικίασης
σκάφους χωρίς πλήρωμα.

τουριστικού

Αριθμός
Δραστηριότητας:
79 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες
πρακτορείων
και
οργανωμένων ταξιδιών.

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια
εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και
αναψυχής
και
άλλες
υπηρεσίες
κρατήσεων.

82.30.11.02

ταξιδιωτικών
γραφείων

Θαλάσσιος

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν.
2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996)

Όλες οι μορφές

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν.
2160/1993 (Α’ 118/1993
π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996).

Όλες οι μορφές

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αριθμός
Δραστηριότητας:
85
(επιλέξιμες
μόνο
οι κάτωθι
υποκατηγορίες)

Όλες οι μορφές

Εκπαίδευση

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999),
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α.
3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273/2005),
Υ.Α. 2123/02/2006 (ΦΕΚ Β’
449/13.04.2006).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999),
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).

Αθλητικός, Υπαίθρου

85.51.10.02

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

85.51.10.03

85.51.10.08
Αριθμός
Δραστηριότητας:
93
(επιλέξιμες
μόνο οι κάτωθι
υποκατηγορίες)

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999),
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977).

Αθλητικός, Θαλάσσιος,
Υπαίθρου

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1 (όλες οι
υποκατηγορίες)

Αριθμός
Δραστηριότητας:
82 (επιλέξιμες οι
κάτωθι
υποκατηγορίες)

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
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93.21.10.01

Υπηρεσίες water - park.

93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό
και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

93.29.11.06

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

Αριθμός
Δραστηριότητας:
96
(επιλέξιμες
μόνο οι κάτωθι
υποκατηγορίες)
96.09.19.04

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006).

Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β’
444/1999).

1

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) .

Αθλητικός

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Αθλητικός, Θαλάσσιος,
Υπαίθρου

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας.

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006),
Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983
(ΦΕΚ Β’ 526/1983),
Υ.Α.385951/25.09.2000 (ΦΕΚ Β’
1180/2000)

Γαστρονομικός
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