Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών

ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για
τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική
αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους
στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Μπορούν να συμμετέχουν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες
μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές
χρήσεις
3. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

βασικές



προϋποθέσεις

συμμετοχής

των

επιχειρήσεων

που

υποβάλλουν

Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να
απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας.



Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.



Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο
πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την
δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000¤ μέσα στην τριετία
(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το
ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την
πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιδοτούνται για


Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός



Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας &
ύδατος



Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας &
περιβαλλοντικής διαχείρισης ως 3.000€



Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ως 24.000€



Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και
ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.



Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, ως 15.000€



Δαπάνες προβολής – προώθησης ως 15.000€



Λογισμικά ως 20.000€



Υπηρεσίες Συμβούλου ως 2.500€



Μελέτες ως 5.000€

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις
11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει
ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

