
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους  

και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, έθεσε σε εφαρµογή το πρόγραµµα «Ενίσχυση 

Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών», στα πλαίσια του προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα 

και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στόχος του προγράµµατος είναι ο 

εκσυγχρονισµός, η ποιοτική αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός των παρεχόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, του τουρισµού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση 

τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι οι πολύ µικρές και µικρές υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν 

δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, αλλά και νέες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί 

µέχρι τις 31.12.2015 και απασχολούν κατά µέσο όρο τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ. 
 

Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής είναι οι ακόλουθες: 

• Η έδρα και οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργούν 

νόµιµα (διαθέτουν άδεια λειτουργίας). 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε 

προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό ήσσονος σηµασίας (De minimιs). 

• Να έχουν συσταθεί ως τουριστικές επιχειρήσεις µε επιλέξιµο ΚΑ∆ µέχρι 31.12.2015 και να 

ανήκουν σε επιλεγµένες τουριστικές δραστηριότητες, δηλαδή 49 οδικές µεταφορές επιβατών, 

50 θαλάσσιες, ακτοπλοϊκές και πλωτές µεταφορές επιβατών, 55.1 ξενοδοχεία και παρόµοια 

καταλύµατα, 55.2 καταλύµατα διακοπών σύντοµης διαµονής, 55.3 κατασκηνώσεις, 

εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής, 77 ενοικίαση και εκµίσθωση, 79 ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, γραφεία οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων, 82 οργάνωση 

συνεδρίων, εµπορικών εκθέσεων, 85 υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ και 93 πάρκα 

ψυχαγωγίας και παραλίες.  

• Ο ΚΑ∆ της επένδυσης µπορεί να είναι συµπληρωµατικός του επιλέξιµου ΚΑ∆ της 

επιχείρησης και να µην υφίσταται κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί έως την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.  

Σε καµία περίπτωση δεν προβλέπεται η δηµιουργία νέων καταλυµάτων, παρά µόνο η 

επέκταση και η αύξηση δυναµικότητας για υφιστάµενα τουριστικά καταλύµατα µε ΚΑ∆ 55.  

 



 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης διαµορφώνεται από 15.000 έως 150.000 Ευρώ, αλλά 

δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015, ενώ το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 

θα ανέρχεται σε 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού (40% βασικό ποσοστό συν 10% για 

πρόσληψη νέου προσωπικού) κάθε επενδυτικής πρότασης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του 

προγράµµατος, ήτοι 11.02.2016.  

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος Έως 100% 

2 Μηχανήµατα – Εξοπλισµός Έως 100% 

3 
Εξοπλισµός και Εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος & 

Εξοικονόµησης ενέργειας & ύδατος 
Έως 100% 

4 Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000 Ευρώ ανά πιστοποιητικό  

5 Προβολή – Προώθηση Έως 15.000 Ευρώ  

6 Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού Έως 20.000 Ευρώ 

7 Μεταφορικά µέσα Έως 15.000 Ευρώ 

8 Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου Έως  2.500 Ευρώ  

9 Μελέτες/Έρευνες αγοράς Έως 5.000 Ευρώ (2.500 Ευρώ / µελέτη) 

10 Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων 
(υφιστάµενο - νέο προσωπικό) 

Έως 40% και έως 24.000 Ευρώ  
(12.000 Ευρώ / ΕΜΕ)  

 

Οι δαπάνες των κατηγοριών δαπανών 1,2 και 3 θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του 

συνολικού προϋπολογισµό του έργου. 

Στη συνέχεια οι επιµέρους δαπάνες αναλυτικότερα: 

 

 



 

 

• Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. ∆ιαµορφώσεις – επεκτάσεις κτηριακών 

υποδοµών λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις µίσθωσης ή παραχώρηση χρήσης, 

η διάρκεια του συµβολαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ετών, ενώ για ανέγερση 

κτηρίου, το µισθωτήριο θα πρέπει να έχει διάρκεια 12 έτη από την απόφαση ένταξης.  

• Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού. ∆απάνες εξοπλισµού για την λειτουργία της 

επιχείρησης, εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας και ύδατος.  

• Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Προετοιµασία πιστοποίησης και λήψη αντίστοιχων πιστοποιητικών (ISO 9001, 14000) και 

έκδοση πιστοποιητικού από αρµόδιο φορέα έως την ολοκλήρωση του έργου, έως 3.000 

Ευρώ ανά πιστοποιητικό, συµπεριλαµβανοµένων και προκαταρκτικών δαπανών. 

• Προβολή – προώθηση. Συµµετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα, µε επιλέξιµο κόστος 3.000 

Ευρώ ανά έκθεση (συµµετοχή, διαµονή, µετακίνηση, µεταφορά υλικών), ενώ για τις 

αντίστοιχες στο εξωτερικό, 6.000 Ευρώ ανά έκθεση. Επίσης, δαπάνες αναβάθµισης 

υπάρχουσας ή δηµιουργία νέας ιστοσελίδας, έως 2.500 Ευρώ, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

ατόµων µε αναπηρία.  

• Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού. Περιλαµβάνονται λογισµικά απαραίτητα για την 

λειτουργία της επιχείρησης, υπηρεσίες υποστήριξης για ένα έτος από τον χρόνο προµήθεια 

της εφαρµογής, κόστος παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού έως 20% του 

κόστους προµήθειας της εφαρµογής, υπηρεσίες προµήθειας και χρήσης λογισµικού 

Software As A Service, cloud computing.  

• Μεταφορικά µέσα. Περιλαµβάνεται την αγορά µεταφορικών επαγγελµατικής χρήσης, 

µεικτής/πολλαπλής χρήσης τουλάχιστο εννέα (9) θέσεων, αποκλειστικά για την µεταφορά 

των πελατών καταλυµάτων χωρίς κόµιστρο. Στα επενδυτικά σχέδια µε ΚΑ∆ 49, 50 και 77, η 

προµήθεια αυτοκινούµενων µεταφορικών µέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωµα και 

ποδηλάτων κάθε µορφής που προορίζονται προς εκµίσθωση, θεωρείται εξοπλισµός.  

• Μελέτες – έρευνες αγοράς. Περιλαµβάνονται µελέτες – έρευνες κάθε µορφής για την 

ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε κόστος ανά µελέτη έως 2.500 Ευρώ. 

• Μισθολογικό κόστος. Περιλαµβάνεται το µισθολογικό κόστος υφιστάµενου και 

νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
 

Υπενθυµίζεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 
 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως το 40% της 

αναλογούσας επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.  
 

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστηµα από 29.03.2016 

µέχρι 17.05.2016. 


