Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Στόχος
προγράμματος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης
από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του
Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός,
Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). Μέσω της δράσης
επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη
και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.

Δικαιούχοι
προγράμματος

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν
στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την προκήρυξη του
προγράμματος (07-11-2017) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την
επένδυση τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις
07-11-2017 ισχύουν σωρευτικά:
α) Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του
Παραρτήματος ή τους κατασκευαστικούς ΚΑΔ.
β) Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη
σύστασή του.
γ) Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
δ) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
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Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός –
εγκαταστάσεις προστασίας
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης
ενέργειας και ύδατος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Προβολή , προώθηση και συμμετοχή σε
εκθέσεις
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού
και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και
Νομικού Συμβούλου
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
Μεταφορικά μέσα – εννιά θέσεων ή
επαγγελματικά
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης
του Επενδυτικού Σχεδίου

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
80%
100%
μέχρι 3.000,00€ πιστοποιητικό και μέχρι
12.0000,00€
μέχρι 15.000,00€
μέχρι 40.000,00€
μέχρι 10.000,00€
μέχρι 25.000,00€
μέχρι 4.000,00€
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Επιλέξιμες
τουριστικές
δραστηριότητες



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 (π.χ γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών,
τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ., τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, ναυλομεσιτικά γραφεία κτλ)



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

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ
(δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε
επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ.
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Π/Υ

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να φτάσει στο 50σε
περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας).
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής σε
ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου)
προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Διάρκεια
Υλοποίησης

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 07-11-2017
(ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) . Ενώ η διάρκεια υλοποίησης θα είναι
έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του
δικαιούχου στην δράση.

Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: 18/12/2017 – 15/05/2018

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους
πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια
υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο
εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας
φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive
Συμβουλευτική.
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