
 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ/ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ» 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων νέων και υπό ίδρυση Τουριστικών επιχειρήσεων που σαν στόχο θα έχουν την ίδρυση νέων 
τουριστικών μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
Δράσης αναμένεται να φτάσει τα 266.600.000  €. 
 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το πρόγραμμα αναμένεται να αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και σε αυτό θα μπορούν να συμμετάσχουν:  

 Νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και θα ιδρυθούν μετά την ημερομηνία της προκήρυξης. 
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν σαν στόχο την ανέγερση νέων Τουριστικών μονάδων/ επέκταση υφιστάμενων. 
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η 

νέα μονάδα, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου θα διευκρινιστεί πλήρως με την αναγγελία της προκήρυξης. Εν αναμονή νέων πληροφοριών, αναμένουμε το 
εύρος προϋπολογισμού των Επενδυτικών Σχεδίων να κυμανθεί μεταξύ 80.000 € και 400.000 €. Το ποσοστό της χρηματοδότησης αναμένεται να αγγίξει το 
40 % και σε περίπτωση που στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50 %. 

 
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αναμένεται να είναι οι ακόλουθες : 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος  

4 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

5 Προβολή - Προώθηση 

6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 

7 Μεταφορικά Μέσα 

8 Παρακολούθηση Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

9 Μελέτες/ έρευνες αγοράς 

10 
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 
παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

11 Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για υπό ίδρυση επιχειρήσεις) έως και 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τα εξειδικευμένα στοιχεία του προγράμματος θα ανακοινωθούν με την δημοσίευση την Αναλυτικής Πρόσκλησης  
της Δράσης. Αναμενόμενη περίοδος δημοσίευσης της πρόσκλησης αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 
 

Με εκτίμηση για το ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,  
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy  Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε 

περίπτωση που το παρόν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό/ εις ολόκληρον ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 

Μαριλένα Μπάκα 
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων  
& Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 103) 
φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6934-269192 
baka@energygroup.gr                     

 

                                                           Χρήστος Κυριακού 
Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων  

& Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 118) 

φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6977-025900 

kyriakou@energygroup.gr 
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