ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση της
Ίδρυσης

και

Λειτουργίας

Νέων

Τουριστικών

ΜμΕ»,

στα

πλαίσια

του

προγράμματος

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας
τουριστικής επιχείρησης από ΜμΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και σε
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός Υπαίθρου).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύ μικρές και μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις, που θα
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι και την πρώτη
εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της
δράσης (07.11.2017) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την Α’ εκταμίευση της επιχορήγησης.
Επιλέξιμες είναι συγκεκριμένες επιλεγμένες δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ :
49.39 οδικές μεταφορές επιβατών, 50 - 51 - 52 θαλάσσιες, ακτοπλοϊκές και πλωτές μεταφορές
επιβατών, 55.10 ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 55.20 καταλύματα διακοπών σύντομης
διαμονής, 55.30 κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής (camping), 77.11 - 77.21 77.34 - 77.35 - 77.39 ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και εξοπλισμού, 79.11 - 79.12 - 79.90
ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων, 85.51
υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και 93.11 - 93.21 - 93.29 πάρκα - υπηρεσίες ψυχαγωγίας.
Σε περίπτωση υλοποίησης σε κτηριακές υποδομές καταλυμάτων για τα οποία έχει επέλθει διακοπή
της υφιστάμενης άδειας/σήματος λόγω παύσης ή έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι
υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση που θα συσταθεί, η διακοπή
σήματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν την ημερομηνία
προκήρυξης της Δράσης.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση η έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας.
Κατηγορία Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν ήδη συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά,


Έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02



H επιχείρηση δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή της
(μηδενικός κύκλος εργασιών).



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



Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Ειδικότερα για τα επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν στην ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων,
ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Για τα κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα, επιλέξιμα είναι τα ξενοδοχεία και camping 3 αστέρων και
άνω, με δυναμικότητα για τα ξενοδοχεία 10 έως και 50 κλίνες, (δυναμικότητα μεγαλύτερη των 50
κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού, αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια).
Για τα μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα, επιλέξιμα είναι τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα,
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουλάχιστον τριών κατοικιών και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 25.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ
το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45%
βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ). Για την κάλυψη της ιδιωτικής
συμμετοχής υπάρχει υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% αποδεδειγμένα, είτε με ίδιους
πόρους του επενδυτή, είτε/και με τραπεζικό δανεισμό.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία προκήρυξης του
προγράμματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Έως 80%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Έως 100%

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

Έως 3.000 Ευρώ ανά πιστοποιητικό συν
προκαταρκτικών πιστοποίησης και έως 12.000
Ευρώ.

4

Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε
Εκθέσεις

΄Έως 15.000 Ευρώ

5

Τεχνικές μελέτες μηχανικού, υπηρεσίες
φοροτεχνικού και νομικού Συμβούλου.

Έως 40.000 Ευρώ

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Έως 10.000 Ευρώ

7

Μεταφορικά μέσα

Έως 25.000 Ευρώ

8

Σύνταξη αίτησης συμμετοχής και
παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Έως 4.000 Ευρώ

Οι δαπάνες των κατηγοριών δαπανών 1 και 2 θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του
συνολικού προϋπολογισμό του έργου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιμέρους δαπάνες:
 Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Διαμορφώσεις – 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. Δαπάνες 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. 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.
 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού
Συμβούλου. Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των επιχειρήσεων (έξοδα κατάρτισης και
δημοσίευσης καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών
που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως) και αμοιβές εκπόνησης τεχνικών
μελετών μηχανικών.
 Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 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, ή/και
μεικτής/πολλαπλής χρήσης τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων, αποκλειστικά για την μεταφορά των
πελατών καταλυμάτων χωρίς κόμιστρο.
 Σύνταξη αίτησης και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται
δαπάνες σύνταξης της αίτησης συμμετοχής έως 1.000 Ευρώ, και παρακολούθηση - διαχείριση
του επενδυτικού σχεδίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό
διάστημα από 18.12.2017 μέχρι 15.05.2018.

