ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων τουρισμού,
ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Α.

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:
Επιχειρήσεις που έχουν τρεις (3) ή περισσότερες χρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του Τουρισμού, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία
τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) χρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού,
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία διετία 2014 – 2015
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
Τουρισμού, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων


Β.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ













Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη
περιφέρεια.
Να έχουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή υποβληθείσα αίτηση για
έκδοση/ανανέωσή της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η άδεια πρέπει να
αφορά τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός)
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση για ανάκτηση ενίσχυσης
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο.
Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο
(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
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Προϋπολογισμοί έργων: 15.000€ - 150.000€, (ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015)
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης ή 50% στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Απριλίου 2016
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης και προϋποθέτει την υλοποίηση δαπανών ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
στο πρώτο έτος υλοποίησης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: μέχρι 3000€ ανά
πιστοποιητικό
Προβολή – Προώθηση: μέχρι 15000€
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: μέχρι 20000€
Μεταφορικά μέσα: μέχρι 15000€
Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: μέχρι 2500€
Μελέτες / έρευνας αγοράς: μέχρι 5000€ και μέχρι 2500€/μελέτη
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή και νέο προσωπικό): 40% και μέχρι 24000€ (12000€
ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ)

*Η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί
υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)≥ (50%*Π/Υ)}
Ως έναρξη επιλεξιμότητας
χρηματοδότησης (11.2.2016)
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που έχουν
ορισθεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος
11.2.2016

