ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 2014-2020

"Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων"
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού,
μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και
ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
•
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επένδυσης
μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
•
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα (Ν. 4276/2014, όπως ισχύει) που έχουν συσταθεί
και για τα οποία μέχρι την 7 Νοε 17 ισχύουν σωρευτικά:

Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους ΚΑΔ που χρηματοδοτούνται (αναφέρονται
αναλυτικά στην προκήρυξη)

Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή
του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
•
•

Προϋπολογισμοί έργων: 25.000€ - 400.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 45% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
•

•

•
•
•

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως
και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3
κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου,
άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που εγκρίνει τη χρηματιοδότηση
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
•
Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης
τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής
•
Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
•
Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια
λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
•
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
•
Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, θα πρέπει 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
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
(α)
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: έως 80% του προϋπολογισμού
(β)
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
και ύδατος: έως 100% του προϋπολογισμού
(γ)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης: έως 3.000€ ανά
πιστοποιητικό και μέχρι 12.000€ συνολικά
(δ)
Προβολή/ Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις: έως 15.000€
(ε)
Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου: έως 40.000€
(στ) Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: έως 10.000€
(ζ)
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: έως 4.000€
(η)
Μεταφορικά μέσα: έως 25.000€
Σημείωση: Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης
τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του προϋπολογισμού των κατηγοριών (α) και (β) θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•
•

•
•

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Μαΐου 2018
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα από τα
κράτη μέλη της ΕΕ.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (7 /11/2017).
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική, με βάση κριτήρια που ορίζονται στην
Πρόσκληση του Προγράμματος
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