Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι
Νέες επιχειρήσεις που θα
συσταθούν από 7.11.2017και θα
διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της
επένδυσης μέχρι την 1η
εκταμίευση.
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που
έχουν συσταθεί μέχρι 7.11.2017
και έχουν τις εξής προϋποθέσεις
μέχρι την ημερομηνία αυτή :
• Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
• Έχει μηδενικό κύκλο εργασιών.
• Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή
εκδοθεί άδεις λειτουργίας
(σήμα).
• Διαθέτουν άδεια δόμησης΄.

Προϋπολογισμός

Ύψος Ενίσχυσης
50 %

25.000 έως 400.000
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών:
Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης
(07/11/2017)

(Εάν δεν γίνει πρόσληψη προσωπικού της
τάξης των 0,2 ΕΜΕ το ύψος της ενίσχυσης
διαμορφώνεται
σε 45 %)
(Η αύξηση των ΕΜΕ ελέγχεται 1 έτος μετά
από την ολοκλήρωση του έργου –
ημερομηνία τελευταίου παραστατικού /
εξόφλησης της επένδυσης)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με
τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει) :
Ξενοδοχεία (3 αστέρων και πάνω με
δυναμικότητα 10-50 κλίνες)
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός
παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται
στο π.δ. 33/1979 .
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping - 3 αστέρων και πάνω )
Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ :
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα –
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (μέχρι 3
κατοικίες)
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια –
διαμερίσματα (από 3 κλειδιά και πάνω –
ελάχιστες κλίνες 10)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :
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.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ :
Αθλητικό Τουρισμός (καταδύσεις , γήπεδα γκολφ,
αλεξίπτωτο, σκι κτλ)
Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες, περιηγήσεις
με σκάφη κτλ).
Τουρισμός υπαίθρου ( φυσιολατρικός τουρισμός,
τουρισμός παρατήρησης της φύσης κτλ)
Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού (
Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα
περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature
parks) κ.ά.)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ :
Γήπεδα
Ήχος και θέαμα
Κολυμβητήρια
Water Parks
ΚΛΠ

Το 25% των δαπανών του έργου να έχουν υλοποιηθεί τους πρώτους 16 μήνες. Οι απαιτούμενες άδεις για
την υλοποίηση του έργου (π.χ. άδεια δόμησης να έχουν εκδοθεί του πρώτους 12 μήνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Κτιριακά



Εξοπλισμός



Μεταφορικά Μέσα



Πιστοποίηση
Συστημάτων



Λογισμικό



Προβολή / Προώθηση /
Δικτύωση



Σύνταξη και Διαχείριση
Επενδυτικού Σχεδίου
Μελέτες / Έρευνες




Έως

80%
Έως

100%
Έως

25.000
Έως

12.000
Έως

10.000
Έως

15.000

Επιλέξιμες κάθε μορφής εργασίες στο
οίκημα και στον περιβάλλοντα χώρο

Επιλέξιμος πάσης φύσεως εξοπλισμός.
Επιλέξιμη και η χρηματοδοτική μίσθωση

Μεταφορικά μέσα είτε επαγγελματικής
χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης
μέχρι 9 θέσεων για μεταφορά πελατών
χωρίς κόμιστρο. Leasing επιτρέπεται.
Προετοιμασία για πιστοποίηση και λήψη
πιστοποιητικού (3.000 ανά
πιστοποιητικό)
Προμήθεια λογισμικού (και saas) που
αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης

Συμμετοχή σε εκθέσεις (3.000€ ανά
έκθεση εσωτερικού , 6.000€ ανά έκθεση
εξωτερικού) , ανάπτυξη web site (έως
2.500€) κ.λπ.

Έως

4.000
Έως

40.000

Σύνταξη και Υποβολή αίτησης μέχρι
1.000€.
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού
και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και
Νομικού Συμβούλου. Όχι δαπάνες
συνεχούς και περιοδικού χαρακτήρα
(π.χ. μηνιαίες αμοιβές λογιστή)
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