
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας  ενημερώνουμε  ότι  έχει  προκηρυχθεί  πρόγραμμα  επιδότησης  για  την  ενίσχυση  της

επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών,

μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας  με

απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό του ελληνικού  branding δημιουργώντας νέα τουριστικά

προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.  

Δικαιούχοι είναι   : 

1) Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από 7.11.2017 και μετά.

2) Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί μέχρι 7.11.2017 και να

ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:

 Έχουν  αποκτήσει  έναν  τουλάχιστον  από  τους  επιλέξιμους  ΚΑΔ  55  του

Παραρτήματος  V  της  αναλυτικής  πρόσκλησης,  ή/και  τους  ΚΑΔ  :  41.20.20.01  ή

41.20.20.02

 Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από

τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

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

καταλύματος.

 Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
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Προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά : 

 Να προσκομίσουν κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου αποδεικτικά στοιχεία

εξασφάλισης  της  ιδιωτικής  συμμετοχής  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  60%  του

προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.  

 Να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις υποδομές ατόμων με αναπηρία

 Να  είναι  εγκατεστημένοι  ‘η  να  προτίθενται  να  εγκατασταθούν  στην  ελληνική

επικράτεια

 Να  λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες  μορφές  επιχειρήσεις

(ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμοί, Ν.Ε.Π.Α.)

 Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 Να μην είναι υπό καθεστώς προβληματικής επιχείρησης

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτησης ενίσχυσης

 Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

 Το  συνολικό  ποσό  ενισχύσεων  που  έχουν  λάβει  να  μην  ξεπερνά  το  ποσό  των

200.000,00€  την  τελευταία  τριετία  πριν  από τον  χρόνο  χορήγησης  του  έννομου

δικαιώματος της ενίσχυσης. 

  

Ποσοστό Ενίσχυσης – Προϋπολογισμός Επένδυσης – Περίοδος Υποβολής

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  προγράμματος  ενισχύονται  έργα  συνολικού  προϋπολογισμού

ύψους από 25.000,00€ - 400.000,00€.

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται σε 45% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το  ποσοστό  επιχορήγησης  αυξάνεται  κατά  5  μονάδες  μόνο με  την  πρόσληψη  νέου

προσωπικού (τουλάχιστον 0,2ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).
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Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 – 28/03/2018.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας που μπορούν να λάβουν επιχορήγηση είναι : 

 Ξενοδοχεία με κατάταξη 3* και άνω και δυναμικότητα από δέκα (10) έως πενήντα

(50)  κλίνες.  Μεγαλύτερη  των  πενήντα  (50)  κλινών  δεν  αποκλείεται  του

προγράμματος αλλά δεν επιχορηγείται.

 Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών οικισμών. 

 Τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3* και άνω

 Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες με ελάχιστο

αριθμό τρεις (3)

 Ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα με ελάχιστο αριθμό κλινών δέκα (10) και

κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιών και άνω

 Τουριστικά  γραφεία  (γραφεία  ενοικιάσεως  αυτοκινήτων,  εκμίσθωσης

μοτοσυκλετών,  ναυλομεσιτικά  γραφεία,  τουριστικές  επιχειρήσεις  οδικών

μεταφορών)

 Θαλάσσιος / Υπαίθρου / Αθλητικός τουρισμός 

 Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο τομέα του τουρισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες 
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Ως  ημερομηνία  επιλεξιμότητας  των  δαπανών  ορίζεται  η  ημερομηνία  δημοσίευσης  της

παρούσας  δράσης,  ήτοι  07/11/17.  Αναλυτικά,  οι  επιλέξιμες  κατηγορίες  δαπανών και  τα

μέγιστα ποσοστά είναι :

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Ποσοστό - Ποσό

1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 80%

2 Μηχανήματα  –  Εξοπλισμός  –  Εγκαταστάσεις  και
Εξοπλισμός  Προστασίας  Περιβάλλοντος  και
Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος

100%

3 Πιστοποίηση  συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας
και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3,000,00€ ανά
πιστοποιητικό

συμπεριλαμβανομένων των
προκαταρκτικών της

πιστοποίησης δαπανών και μέχρι
12.000,00€

4 Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Μέχρι 15,000,00€

5 Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών
φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

Μέχρι 40.000,00€

6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 10.000,00€

7 Μεταφορικά Μέσα Μέχρι 25.000,00€

8 Σύνταξη  και  Παρακολούθηση  Υλοποίησης
Επενδυτικού Σχεδίου

Μέχρι 4.000,00€

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30)

μήνες από την ημερομηνία ένταξης στην παρούσα δράση.  

4P Consulting                                                                                                                                           

Πάροδος Αρκαδίου 4 (1ος όροφος), Σούδα &

Κυκλάδων 257, Πλατανιάς                                                                                         

Κινητό: 6943 460283                                                                                                                               

URL :  www.4pconsulting.gr                                                                                                                                     
Email: info@4pconsulting.gr

http://www.4pconsulting.gr/
mailto:info@4pconsulting.gr


Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή σας

σε  κάποιο  από  τα  προγράμματα  επιχορήγησης  επενδύσεων  των  Κοινοτικών  Πλαισίων

Στήριξης καθώς επίσης στον σχεδιασμό και την οργάνωση επιχειρηματικών λειτουργιών.

Αντώνης Γεωργουλάκης 
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