Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Συμμετέχουν
α) Τουριστικά Καταλύματα,
β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
4. Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων.
γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο
ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρείς (3).
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η
ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.
δ) Τουριστικά γραφεία
1. Γραφεία Γενικού Τουρισμού.
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο,
ιστιοσανίδα, κλπ), β) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές
ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, αιωροπτερισμός κλπ).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη
θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες
αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της
φύσης, γ) περιπατητικός τουρισμός και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται
στην ύπαιθρο.

4. Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα
περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Ύψος Επιδότησης
Από 25.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται
κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες Δαπάνες
o

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,

o

Μηχανήματα – Εξοπλισμός,

o

Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις,

o

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,

o

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου,

o

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού,

o

Μεταφορικά Μέσα,

o

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις επενδύσεις τους εντός 30 μηνών.
Υποβολή
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού www.ependyseis.gr
Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

