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Ενίσχυση τηs"Ιδρυσπs και Λειτουργ ίαs Νέων 
ι  Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

Προϋπολογισµόs δράσηs 

120 εκατ.€ 
∆ικαιούχοι- 

- Κατηγορία  Α  > Νέεs τουριστικέs εηιχειρήσειs 

— Κατηγορ ία Β > Επιχειρήσειs τουριστικών κοmλυµάτων 
χωρίs σηµα λειτουργ ίαs 

επιχορηγούµενοs προϋπολογιαµόs έργων 

25.000 € έωs 400.000 € 
Ενοίσοσσηs:

τό  45% 

Εηιλέξιµοι τοµείs δροστηριότηταs 

Τουριστικά  Καταλύµατα 
Ξενοδοχείο και campinq 3 αστέρων και άνω, 
επιπλωµένεs κατοικίεs και δωµάτια 
3 κλειδιών και άνω κλπ. 

στόχευση σε 

υψηλήs ποιότπτοs 
προϊόντα και υπηρεσίεs  J 

Τουριστικά  Γραφεία 
ενοικ ίασηs οχηµάτων, 

εκναύλωσηs πλοίων αναψυχήs κ.ά. 

TOURS Φ 

 

Εναλλακτικέs 
Μορφέs Τουρισµού  
Αθλητικέs και Θαλάσσιεs δραστηριότητεs, 
τουρισµό  υπα ίθρου, ψυχαγωγικά  
και Θεµατικά  πάρκα κ.λπ. 

Άλλεs τουριστικέs δραστηριότπτεs 
Επιλογέs που εµπλουτίζουν και αναδεικνύουν το τουριστικό  προϊόν 

(~'Εναρξη  Υποβολών 18.1 2.17 

U πήξη Υποβολών 28.03.18 

8011136300 
από  σταθερό  µε αστική  Χρέωση 
από 

 
115 8.00 πµ έωτ 115 7.00 µµ 
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Ενίσχυση τηs'Ιδρυσηs και Λειτουργ ίαs Νέων 
Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Επένδυση στον ποιοτικό  τουρισµό  

Η ∆ρόση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότηταs 
στον τοµέα του Τουρισµού, µέσω τηs δηµιουργ(as νέων πολύ  
µικρών, µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προβηολογισµόττηs ∆ράσηs 

120 εκατ. Ε γιατο σύνολο των περιφερειών τπ5 Χώρα. 

∆ικαιούχοι τηs ∆ρδαηs 

Πολύ  Μικρές, Μικρέs και Μεσαίες Επιχειρήσειs που Θα 
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού  και ονήκουν 
0Τ15 παρακάτω κατηγορ(εs: 

Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: ΕπιχειρM1σειs που θα συσταθούν 
από  την ηµεροµηνία έκδοσηs τηs προκήρυξης τηs δράσηs και 
Θα διαθέτουν τον ΚΑ∆ τηs επένδυσηs µέχρι την πρώτη 
εκταµ ίευση τη επιχορήγησηs. 

Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Τουριστικό  Καταλύµατα που 
έχουν συσταθεί  και έχουν αποκτήσει, µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης ης προκM1ρυξηs τηs bράσηs, έναν τουλάχιστον από  
του επιλέξιµουτ ΚΑ∆ 55 ή/κοι του ΚΑ∆: 41.20.20.01, 
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδειο (σήµα) λειταυργ ίαs, και το 
ΑΦΜ τηs επιχείρησηs δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική  
δραστηριότητα. 

'Υψοs επιδότησηs 

25.000 Ε έωs 400.000 Ε. Χρηµοτοδοτείτοι το 45°/σ των 
επιλέξιµων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσλπψπs νέου 
προσωπικού  γιο τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτήs εργασΓαs, το 
ποσοστό  χρηµατοδδτησηs ανέρχεται σε 50°/σ. 

Βασικέs προϋποθέσει συµµετοχήs 

Οι δικαιούχοι Θα πρέπει: 
νο προσκοµίσουν κατά  την υποβολή  τη αίτπσηs 

χρηµοτοδότησηs αποδεικτικό  στοιχείο εξασφάλισηs τηs 
Ιδιωτικά  Συµµετοχήτ σε ποσοστό  τουλάχιστον του 60°/ο του 
πρατεινόµενου (επιχορηγούµενου) προϋ•ιολογισµού  του 
Επενδυτικού  Σχεδίου 
'να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε µία µόνο Περιφέρεια 
νο δεσµεύονται ότι λειτουργούν ή  ότι θα λειτουργήσουν 

νόµιµο αποκτώνταs την κστόλληλη άδεια λειτουργ ίοs µέχρι 
και την ολοκλήρωση τηs επένδυσηs 
'νο υποβάλουν µία επενδυτική  πρόταση ανά  Α.Φ.Μ. 

Επιδοτσύµενεs δαπάνεs 

Κτίρια, λοιπέ& εγκαταστάσειτ και περιβάλλων χώρος 
Μηχανήµατα, εγκαταστάσειs και εξοπλισµόs προστασίαs 

περιβάλλαντοs και εξοικονόµπσπ ενέργειας και ύδατο 
Μεταφορικά  µέσα 
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισηs ποιότηταs, 

περιβαλλαντικβs διαχείρισηs 
Προβολή/Προώθηση - Συµµετοχή  σε Εκθέσει 
Τεχνικέs µελέτεs µηχανικού  και υπηρεσίεs φοροτεχνικού  

και νοµικού  συµβούλου 

Λογισµικά  και υπηρεσίεs λογισµικού  
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίηαηs Επενδυτικού  

Σχεδίου 

Οι δαπάνετ είναι επιλέξιµε5 από  την ηµεροµηνία δηµοσίευσηs 
cns πρόσκλησπτ. 

Επιλέξιµετ κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Κύρια ξενοδοχειακά  καταλύµατα: ξενοδοχεία κατηγορίατ 
3 αστέρων και άνω µε δυναµικότητα 10 έως και 50 κλινών, 
ξενοδοχειακό  τουριστικό  καταλύµατα εντόs παραδοσιακών 
κτισµάτων, οργανωµένες τουριστικέs κατασκηνώσει 
(campinq) 3 αστέρων κοι άνω, ξενώνεs νεότηταs 

Μη κύριο ξενοδοχειακά  καταλύµατα: αυτοεξυππρετούµενο 
καταλύµατα — τουριστικέs επιπλωµένετ κατοικίεs µε ελάχιστο 
αριθµό  3 κατοικιών, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια — 
διαµερίσµατα 3 κλειδιών και άνω και ελδχιστηs 
δυναµικότητοs 10 κλινών 

Τουριστικά  γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 

Εναλλακτικέτ µορρέs τουρισµού: αθλητικόs τουρισµόs, 
Θαλόσσιοs τουρισµόs, τουρισµόs υπαίθρου, άλλεs ειδικέ$ — 
ενοήήακτικές µορφές τουρισµού, όπως ψυχαγωγικά  και 
θεµατικά  πάρκα κ.ά. 

Λοιπές επιzειρηµστικέs δραστηριότητεs στον τοµέα του 
τουρισµού  

Ηλεκτρονική  υποβολή  

Οι δυνητικοί  δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή  τηs 
ηλεκτρονικήs αΓτησηs χρηµατοδότησηs να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό  Φάκελο 
Υποψηφιότητοs. 0 φάκελοs αυτόs Θα ηεριλαµβόνειτα 
απαιτούµενα δικαιολογπτικά  υποβολήs/ένταξηs του 
Παραρτήµατος Ι σε µη επεξεργάσιµη ηλεκτρονική  µορφή  
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pd). 

Επισβµανση 

∆εν είναι δυνατή  η σύσταση νέας επιχείρησηs (ΑΦΜ) µε 
εταίρο την προηγούµενη επιχείρηση ή  tουs 
εταίρουs/µέτοχουs αυτήs για την εκµετάλλευση του ιδίου 
καταλύµατοs/σήµατοs λειτουργ ίοs. 

'Εναρξη Υποβολών: 18.1 2.17 
► 

 
Λήξη Υποβολών: 	28.03.18 
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