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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στόχος ∆ράσης
Στόχος της ∆ράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον
τοµέα του Τουρισµού, µέσω της δηµιουργίας νέων πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού
και θα διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσης µέχρι και την 1η
εκταµίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιµες για την παρούσα ∆ράση είναι οι ακόλουθες
κατηγορίες επιχειρήσεων:
 Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την
ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα
διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταµίευση της
επιχορήγησης.
 Κατηγορία Β: Τουριστικά καταλύµατα που έχουν συσταθεί και
για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της
δράσης ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:
o Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆
55 ή/και τους ΚΑ∆: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
o Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική
δραστηριότητα από τη σύστασή του (µηδενικός κύκλος
εργασιών).
o ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήµα) λειτουργίας του
τουριστικού καταλύµατος.
o ∆ιαθέτουν άδεια δόµησης για το συγκεκριµένο τουριστικό
κατάλυµα.
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης οι δηµόσιες
επιχειρήσεις, οι δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι οργανισµοί ή/και οι
θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξοµοιώνονται µε αυτές
και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο
δίκτυο διανοµής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες
εκµεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συµβάσεων άδειες εκµετάλλευσης
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως
εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την
χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ franchising, Shop in
shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι οι
ακόλουθες:
• 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 είναι εγκατεστηµένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην
Ελληνική επικράτεια,
• να πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε µία Περιφέρεια,
• να έχουν ή να δεσµευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της
Μικροµεσαίας Επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των όρων για τη
διατήρηση της ιδιότητας αυτής,
• να δεσµεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόµιµα
αποκτώντας την κατάλληλη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
άδεια λειτουργίας µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης,
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε
µία από τις ακόλουθες µορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εµπορικού
χαρακτήρα: Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης,
Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατοµικές
επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.
4019/2011, Συνεταιρισµοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
Ν.Ε.Π.Α.) και να τηρούν ή να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον
εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ,
• να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις,
• να διαθέτουν ή να δεσµευτούν ότι µέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης θα µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές και
υπηρεσίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο
και αναγκαίο, ατόµων µε αναπηρία,

• να µη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση,
• να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία µια
ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την εσωτερική
αγορά,
• να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 40 του Ν.
4488/2017 (Α137/13.09.2017),
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει
λάβει στο παρελθόν η δεδοµένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση),
συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον
τοµέα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό
τρίτων) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο
προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόµου δικαιώµατος της
ενίσχυσης,
• να υποβάλλουν µία και µοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.
Επιλέξιµες Κατηγορίες Επιχειρηµατικών ∆ραστηριότητων
 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα: Ξενοδοχεία κατηγορίας
τριών αστέρων και άνω µε δυναµικότητα δέκα έως και πενήντα
κλινών, Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών
κτισµάτων, Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
κατηγορίας τριών αστέρων και άνω, Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα: Αυτοεξυπηρετούµενα
καταλύµατα – τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε ελάχιστο
αριθµό τριών κατοικιών, Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια –
διαµερίσµατα κατηγορίας τριών κλειδιών και άνω και ελάχιστης
δυναµικότητας δέκα κλινών.
 Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριότητων.
 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού, ενδεκτικά: Αθλητικός
τουρισµός, Θαλάσσιος τουρισµός, Τουρισµός υπαίθρου, Άλλες
ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
 Λοιπές Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες στον τοµέα του
Τουρισµού.
Ενισχυόµενες ∆απάνες
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης,
είναι:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 80%
του επιχορήγουµενου προϋπολογισµού),
• Μηχανήµατα - Εξοπλισµός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός
Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης Ενέργειας και
Ύδατος (έως 100% του επιχορήγουµενου προϋπολογισµού),
• Πιστοποίηση
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας
και
περιβαλλοντικής διαχείρισης (µέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό
και µέχρι 12.000€),
• Προβολή – Προώθηση - Συµµετοχή σε Εκθέσεις (µέχρι
15.000€),
• ∆απάνες τεχνικών µελετών Μηχανικού και υπηρεσιών
Φοροτεχνικού και Νοµικού Συµβούλου (µέχρι 40.000€),
• Λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού (µέχρι 10.000€),
• Μεταφορικά µέσα (µέχρι 25.000€),
• Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου (µέχρι 4.000€).
Το άθροισµα του προϋπολογισµού των επιλέξιµων δαπανών στις
Κατηγορίες ∆απάνης “Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον
χώρος" και "Μηχανήµατα – Εξοπλισµός - Εγκαταστάσεις και
Εξοπλισµός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης Ενέργειας
και Ύδατος” θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του
50% του συνολικού επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
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Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης.

δαπανών

ορίζεται

η

Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης Προκαταβολή
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυµαίνεται από 25.000,00€ έως 400.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% των επιλέξιµων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 5% (η επίτευξη του στόχου
ελέγχεται ένα χρόνο µετά την υλοποίηση της επένδυσης).
Επισηµαίνεται ότι δεν προσµετράται η πρόσληψη εργαζοµένων µε
σχέση µισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’
βαθµού των επενδυτών – µετόχων και των ασκούντων τη
διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (ο τραπεζικός δανεισµός δεν
είναι υποχρεωτικός).
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής µέχρι και το 40% της
δηµόσιας χρηµατοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
προερχόµενης από αναγνωρισµένο ίδρυµα. Παρέχεται η δυνατότητα
χορήγησης εκ νέου προκαταβολής σε δικαιούχο που έχει λάβει
προκαταβολή, µε διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής,
ωστόσο η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριµένης.
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 25%, του κάθε εγκεκριµένου
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν
πραγµατοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείµενο αιτήµατος
επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι µήνες, εφόσον η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόµενο
χρονικό διάστηµα των δεκαέξι µηνών.
Οι απαιτούµενες άδειες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα µηνών από
την ηµεροµηνία ένταξης.
Συνολικός Προϋπολογισµός ∆ράσης
Η ∆ράση χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 120.000.000€
(∆ηµόσια ∆απάνη) και κατανέµεται στις περιφέρειες της χώρας.
Η ∆ηµόσια ∆απάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών
σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 µε καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής την 28/03/2018.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και
ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα
περιλαµβάνει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της δράσης σε µη
επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή αρχείου.
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική βάσει των
κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης:
Α. Κατάσταση εταίρων/µετόχων εταιρίας (Βαρύτητα Οµάδας
Κριτηρίου 65%) όπου εξετάζεται:
 η εµπειρία των εταίρων/µετόχων της επιχείρησης για τη
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (µε Συντελεστή Στάθµισης
Κριτηρίου 20%) και
 η εξασφάλιση της ιδιωτικής συµµετοχής του επενδυτικού σχεδίου
(µε Συντελεστή Στάθµισης Κριτηρίου 80%).
Β. Επενδυτικό Σχέδιο (Βαρύτητα Οµάδας Κριτηρίου 35%)
όπου εξετάζεται:
 η αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (µε Συντελεστή
Στάθµισης Κριτηρίου 70%) και
 οι προβλέψεις εσόδων - εξόδων της επιχείρησης (µε Συντελεστή
Στάθµισης Κριτηρίου 30%).
Παρακολούθηση Έργων
Αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι
δυνατόν να υποβληθούν µέχρι δύο και µετά την εκτέλεση
τουλάχιστον του 25% του επιχορηγούµενου φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούµενου
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης µπορεί να
περιλαµβάνει προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δεν θα
υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού.
Το Αίτηµα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, πρέπει να
υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή συνοδευόµενο από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και το αργότερο εντός εξήντα ηµερολογιακών
ηµερών µετά την τυπική ηµεροµηνία λήξης του.
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