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ΕΣΠΑ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ακόλουθη θεματική ενότητα:


Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενισχύονται:
 Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες
μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
 Νέες επιχειρήσεις που
δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.
Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης.

ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΌΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
κυμαίνεται:
 Από δεκαπέντε χιλιάδες έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (15.000 έως
150.000€) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.
 Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται
κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και
ύδατος
 Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής χρήσης
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και
ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες
 Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης,
τουλάχιστον εννέα θέσεων
 Δαπάνες προβολής – προώθησης

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός μείον την
επιχορήγηση, μπορεί να γίνει με την χρήση ίδιων πόρων, (ίδια συμμετοχή), ή και Δάνειο.


Η έναρξη υποβολών είναι η 29.03.2016 και η λήξη η 17.05.2016.



Η διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

-

-

-

Προκαταβολή (δυνητική): Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης,
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης της προκαταβολής, μέχρι το 40% της
δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον προσκομιστεί ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται
υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος, είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου
χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
Ενδιάμεσες
καταβολές:
Κατόπιν
υποβολής
σχετικού
Αιτήματος
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, όπου προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του
έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος. Σωρευτικά οι
ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν
το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Αποπληρωμή: Πραγματοποιείται έπειτα από την επαλήθευση της
ολοκλήρωσης του έργου. Καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη
δημόσια χρηματοδότηση.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί τουλάχιστον για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωσή της.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ





Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να
απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας.
Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015
τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο
πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την
δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό τον 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον
ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Με εκτίμηση,
Λενακάκης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κιν. 6977681266

ARC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Υπεύθυνος Τμήματος Επενδύσεων ΕΠΣΑ – Τουρισμός
Φετοκάκης Εμμανουήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΚ 71304
+30.2810.260377

Εργοτέλους 58

-

ΘΕΡΙΣΣΟΣ

ΤΗΛ. +30.2810.260077

ΦΑΞ.

