Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
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120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για το νέο πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια
ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ.
Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50%
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Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη δράση είναι οι εξής:
 Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)
 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
 Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
 Τουριστικά Γραφεία
 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 Αθλητικός Τουρισμός
 Θαλάσσιος τουρισμός
 Τουρισμός υπαίθρου
 Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού
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Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται
 Πολύ Μικρές,
 Μικρές και
 Μεσαίες Επιχειρήσεις,
όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του
Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι
και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης
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Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης,
πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις τύπου «Τουριστικά Καταλύματα» που
έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική
δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος
εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό
κατάλυμα.
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ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Όταν οι μέτοχοι του φορέα επένδυσης είναι Φυσικά Πρόσωπα

Α) καταβολή ή αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών
διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων
 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των
λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου
μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της
τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα
ανωτέρω σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία».
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ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Όταν οι μέτοχοι του φορέα επένδυσης είναι εταιρεία

Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των
φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που
μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο
Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και
πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για
εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του
προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας.
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Οι επιχειρήσεις / μέτοχοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της
Ιδιωτικής Συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου.

Κατηγορίες Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής
1. Ίδια συμμετοχή
Α) καταβολή ή αύξηση εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών
διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων
Β) Χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού
προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο
2. Δάνειο
• Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την
Τράπεζα της Ελλάδας
• Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση
δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
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Κρίσιμα Σημεία / Προϋποθέσεις
•

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

•

Στη κατηγορία Α, για τα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα απαιτείται μετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης η έκδοση/γνωστοποίηση ειδικού σήματος λειτουργίας. Αυτό
ισχύει και για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε κτιριακές υποδομές τουριστικών
καταλυμάτων για τα οποία α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα)
λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή β) έχει επέλθει διακοπή
της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι
κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ)
που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δράσης. Η διακοπή του σήματος
λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υποπεριπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης.

•

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη
επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος
(σήμα λειτουργίας).
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Ξενοδοχεία

Περιορισμοί :
 Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες
 Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν
αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του
επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα
χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.




Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) σε κατηγορία 3*** (τριών
αστέρων) και άνω



Ξενώνες φιλοξενίας νέων
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Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Περιορισμοί :
 Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3), που θα πρέπει να ενσωματώνονται σε
ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας


Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Περιορισμοί :
 - Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
 - Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες


Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή
του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της
δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει
επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.
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Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
393/1976 (Α΄199)
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων.
Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων
οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην
κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά
λεωφορεία του ν. 711/1977.
Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
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Αθλητικός Τουρισμός:
α)

β)
γ)

στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο
αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά
θαλάσσια αθλήματα),
σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.),
σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ.
ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμόςαλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής,
ποδηλασία πόλης, ιππασία, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ κ.ά).

13

Θαλάσσιος τουρισμός:

Στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες
αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με
κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
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Τουρισμός υπαίθρου:
α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες
«φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι
τουρίστες,
β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια,
κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια),
γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια
της υπαίθρου και
δ) περιηγητικός τουρισμός, όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην
ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που
αναπτύσσεται σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και
ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
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Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού:
Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων
(miniature parks) κ.ά.
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α/α

Κατηγορία Δαπανών

1

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

4
5

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και
Νομικού Συμβούλου

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

7
8

Μεταφορικά Μέσα
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
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1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και
κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους
ακόλουθους όρους:

Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό
Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των
δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας του Επενδυτικού Σχεδίου απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των
πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η
παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της
δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα
(12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς
μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι
κατέληξαν σε εφαρμογή.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν
σε δασμούς, φόρους, τέλη.
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2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και
εκτελωνισμού.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής
μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2 η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος
για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων
κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης,
jet-ski, aqua scooter).
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2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και
εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και
ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, υπό τους ακόλουθους όρους :

Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες μετά ή άνευ υλικών, εφαρμόζονται οι όροι της
Κατηγορίας (1) ανωτέρω.

Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας (2.1) ανωτέρω.

Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.,απαιτείται:
◦ να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και
για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
◦ η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις
ανάγκες της επιχείρησης.
◦ η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των
ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
◦ η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.
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3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης


Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς
και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει
εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της
ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
έκδοσή του.
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4. Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην
προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην
προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην
προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.

Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο
κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις
3.000/έκθεση.

Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο
κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις
6.000/έκθεση.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις
εφημερίδες.

Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ. Η ιστοσελίδα θα
πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
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5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και
Νομικού Συμβούλου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως αναφέρονται ακολούθως:
 Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και
δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών
συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως). Οι δαπάνες
αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να
συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως πχ τακτικές
υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.
 Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική
μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.
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6.

Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού
και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
 Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος
της άδειας χρήσης αυτού.
 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
 Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών
είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
 Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς "Software as a Service", "cloud
computing" ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.
 Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
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7.

Μεταφορικά Μέσα

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
 Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 Το μεταφορικό μέσο να είναι:
 είτε επαγγελματικής χρήσης
 είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη
 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
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8.

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
 Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση
της επένδυσης.
 Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων
περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
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α/
α
1

Κατηγορία Δαπανών

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και
ύδατος

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Έως 3.000 €

4

Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Έως 15.000 €

5

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών
Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

Έως 40.000 €

6

Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Έως 10.000 €

7
8

Μεταφορικά Μέσα
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού
Σχεδίου

Έως 25.000 €
Έως 4.000 €

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Επιλέξιμο ποσό /
ποσοστό
Έως 80%
100%
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Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται
από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.



Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο
από 25.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα
μπορεί να υποβληθεί.



Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό
μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα
θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.
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Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Επισημαίνεται ότι :
 δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος
επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της
επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης
επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των
δεκαέξι (16) μηνών.
 οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ.
άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
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Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες
(για το σύνολο των Περιφερειών της
Χώρας)

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου
ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της
επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία
τελευταίου παραστατικού
τιμολόγιο/εξόφληση).

Δημόσια
Επιχορήγηση
(%)

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%)

45

50

50

50

30



Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και
δάνειο.



Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος κάλυψης
της ίδιας συμμετοχής είναι η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση
του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των
εταίρων/μετόχων.



Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα
πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου
εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου
λογαριασμού.
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της
ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου είτε με έγκριση δανείου από
αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας, είτε με
βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου, ο
δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα
επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών τη Σύμβαση δανείου από το
περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην
χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή
αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.
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Αίτηση Χρηματοδότησης
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς
Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση
του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.


Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης)
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο
Υποψηφιότητας.
Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ σε μη επεξεργάσιμη
ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).
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Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια:
 Στο πρώτο στάδιο γίνεται από τα Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ έλεγχος τυπικών
προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου
υποψηφιότητας.


Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια
βαθμολόγησης των προτάσεων στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β)
2. Επενδυτικό Σχέδιο

34

Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β)
(ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 65%)
Α.1 Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση
του επενδυτικού σχεδίου
Αξιολογείται η εμπειρία των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων /
μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε
αυτήν και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3)
ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.
Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η
εμπειρία αυτού.
Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό > 10 ΕΤΩΝ
Βαθμός 10
Συντελεστής 20%
= 13 / 100
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Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β)
(ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 65%)
Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους
της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του
Επενδυτικού Σχεδίου.
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%
α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή
β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου),
από Τράπεζα ή
γ) συνδυασμό των ανωτέρω
Βαθμός 10
Συντελεστής 80%
= 52 / 100
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Β. Επενδυτικό σχέδιο
(ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)
Β1. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του
επενδυτικού σχεδίου
Βαθμός 10
Συντελεστής 70%
= 24,5 / 100

Β1. Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο
καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε
έτη από την ολοκλήρωσή του.
Βαθμός 10
Συντελεστής30%
=10,5 / 100
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Περιφέρεια

Συνολικός Π/Υ
( εκ € )

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45

Αττική

15

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 40
Βόρειο
Κρήτη
στοΑιγαίο,
συνολικό
ποσό των 120.000.000 ευρώ
(δημόσια
δαπάνη) και κατανέμεται στις
Στερεά
Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

5
15

Σύνολο

120

38

Στοιχεία Επικοινωνίας

info@diadikasia.gr
+30 210 6729040
Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου
40, Χαλάνδρι 152 32
www.diadikasia.gr
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