ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ
«ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΊΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»
υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ: 120 εκατ. €
Προχπολογιςμόσ / επενδυτικό χζδιο: 25.000,00 – 400.000,00 €
Περίοδοσ Τποβολισ: 18/12/2017 – 28/03/2018
Ποςοςτά ενίςχυςθσ: ζωσ 50%
Περιοχι εφαρμογισ: όλθ θ Ελλάδα

ΣΟΧΟ
Η ενίςχυςθ τθσ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων για τθ δθμιουργία νζασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ από ΜΜΕ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ του Ν.4276/2014 και ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, (Ακλθτικόσ, Θαλάςςιοσ Σουριςμόσ και Σουριςμόσ
Τπαίκρου). Μζςω τθσ δράςθσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία τουριςτικϊν μονάδων και θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που κα προςφζρουν
προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ, μεγιςτοποιϊντασ τθ ςυμβολι του τουριςμοφ ςτα οικονομικά μεγζκθ και ςτουσ δείκτεσ
απαςχόλθςθσ τθσ Χϊρασ μασ.

ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ:
Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ φςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ, που κα δραςτθριοποιθκοφν
ςτον τομζα του Σουριςμοφ και κα διακζτουν επιλζξιμο ΚΑΔ επζνδυςθσ μζχρι και τθν 1θ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ


ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
 Κφρια Ξενοδοχειακά Καταλφματα: Ξενοδοχεία, Ξενοδοχειακά τουριςτικά καταλφματα εντόσ παραδοςιακϊν κτιςμάτων που
προβλζπονται ςτο π.δ. 33/1979, Οργανωμζνεσ Σουριςτικζσ Καταςκθνϊςεισ, Ξενϊνασ Φιλοξενίασ Νζων
 Μθ Κφρια Ξενοδοχειακά Καταλφματα: Αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα – τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, Ενοικιαηόμενα
επιπλωμζνα δωμάτια – διαμερίςματα
 ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: Ακλθτικόσ τουριςμόσ, καλάςςιοσ τουριςμόσ, τουριςμόσ υπαίκρου, άλλεσ μορφζσ εναλλακτικοφ
τουριςμοφ
 ΛΟΙΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
Κατθγορία Α. Επιχειριςεισ που κα ςυςτακοφν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ και κα διακζτουν τον ΚΑΔ τθσ
επζνδυςθσ, πριν τθν πρϊτθ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ.
Κατθγορία Β. Επιχειριςεισ τθσ υποενότθτασ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ» σ που ζχουν ςυςτακεί και για τισ οποίεσ μζχρι τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ ιςχφουν ςωρευτικά :
1. Ζχουν αποκτιςει ζναν τουλάχιςτον από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ 55 του Παραρτιματοσ V τθσ Πρόςκλθςθσ ι/και τουσ ΚΑΔ : 41.20.20.01 ι
41.20.20.02
2. Σο ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ δεν ζχει αναπτφξει καμία οικονομικι δραςτθριότθτα από τθ ςφςταςι του (μθδενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν).
3. Δεν ζχει γνωςτοποιθκεί ι εκδοκεί άδεια (ςιμα) λειτουργίασ του τουριςτικοφ καταλφματοσ.
4. Διακζτουν άδεια δόμθςθσ για το ςυγκεκριμζνο τουριςτικό κατάλυμα.
Λοχαγού Μαρινέλη 3-5 / τ.κ. 71202 / Ηράκλειο Κρήτης / τηλ: 2810 284333 / fax: 2810 289800
web site: www.synergasia.com.gr / e-mail: info@synergasia.com.gr

-2-

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανών ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (07/11/2017).
 Κτίρια, Λοιπζσ Εγκαταςτάςεισ και Περιβάλλων χϊροσ (80% επί επιχορηγοφμενο προχπολογιςμό ζργου)
 Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ- Εγκαταςτάςεισ & Εξοπλιςμόσ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ - Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ & φδατοσ (ζωσ και
100%)
 Πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (μζχρι 3.000,00 € / πιςτοποιητικό, ςυμπεριλαμβανομζνων
των προκαταρκτικών τησ πιςτοποίηςησ δαπανών και μζχρι 12.000€).
 Προβολι – Προϊκθςθ - υμμετοχι ςε Εκκζςεισ (μζχρι 15.000,00 €)
 Δαπάνεσ τεχνικϊν μελετϊν Μθχανικοφ και υπθρεςιϊν Φοροτεχνικοφ και Νομικοφ υμβοφλου (μζχρι 40.000,00 €)
 Λογιςμικά και Τπθρεςίεσ Λογιςμικοφ (μζχρι 10.000,00 €)
 Μεταφορικά μζςα (μζχρι 25.000,00 €)

 φνταξθ και Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου (μζχρι 4.000,00 €)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ
Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τριάντα (30) μινεσ από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.
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