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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  
στον τοµέα του Τουρισµού, µέσω της δηµιουργίας νέων πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισµός της Δράσης

340 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
(αύξηση προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την 4η τροποποίηση 
της Πρόσκλησης).

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα 
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού και ανήκουν 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

· Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και 
θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης µέχρι την πρώτη 
εκταµίευση της επιχορήγησης. 

· Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύµατα που 
έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από 
τους επιλέξιµους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήµα) λειτουργίας, και το 
ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική 
δραστηριότητα.

Ύψος επιδότησης 

25.000 € έως 400.000 €. Χρηµατοδοτείται το 45% των 
επιλέξιµων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας, το 
ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
· να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της 
Ιδιωτικής Συµµετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του 
προτεινόµενου (επιχορηγούµενου) προϋπολογισµού του 
Επενδυτικού Σχεδίου 
· να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε µία µόνο Περιφέρεια
· να δεσµεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν 
νόµιµα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας µέχρι 
και την ολοκλήρωση της επένδυσης
· να υποβάλουν µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Επιδοτούµενες δαπάνες 

· Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
· Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός προστασίας 
περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος
· Μεταφορικά µέσα 
· Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας,  
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
· Προβολή/Προώθηση - Συµµετοχή σε Εκθέσεις 

· Τεχνικές µελέτες µηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού 
και νοµικού συµβούλου 
· Λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού 
· Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού 
Σχεδίου 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της πρόσκλησης. 

Επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

· Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα: ξενοδοχεία κατηγορίας 
3 αστέρων και άνω µε δυναµικότητα 10 έως και 50 κλινών, 
ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών 
κτισµάτων, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
(camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

· Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα: αυτοεξυπηρετούµενα 
καταλύµατα – τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε ελάχιστο 
αριθµό 3 κατοικιών, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – 
διαµερίσµατα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης 
δυναµικότητας 10 κλινών

· Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

· Εναλλακτικές µορφές τουρισµού: αθλητικός τουρισµός, 
θαλάσσιος τουρισµός, τουρισµός υπαίθρου, άλλες ειδικές – 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ψυχαγωγικά και 
θεµατικά πάρκα κ.ά.

· Λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα του 
τουρισµού

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαµβάνει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του 
Παραρτήµατος Ι σε µη επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή 
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).  

Επισήµανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) µε 
εταίρο την προηγούµενη επιχείρηση ή τους 
εταίρους/µέτοχους αυτής για την εκµετάλλευση του ιδίου 
καταλύµατος/σήµατος λειτουργίας.

4Λήξη Υποβολών (νέα ηµεροµηνία): 15.05.18


