ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από τότε και
απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις: έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις: όσες έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ και δεν
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Να έχει συσταθεί ως τουριστική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.
• Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Δε θεωρούνται
συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.
• Να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε
περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας υπάρχει προσαρμογή σε 0,5 ΕΜΕ κατά
μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.
• Να λειτουργεί αποκλειστικά σε μια από τις εξής μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Ατομικές επιχειρήσεις,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές του Ν.4019/2011, Συνεταιρισμοί

3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά επενδύσεις από €15.000 έως €150.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών
του έτους 2015.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης και προσαυξάνεται
κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια (1) επιπλέον ΕΜΕ.
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή – Προώθηση
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
• Μεταφορικά μέσα
• Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου
• Μελέτες / έρευνες αγοράς
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή
από 11/2/2016.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο από 29/3/2016 έως 17/5/2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο
αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
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