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Τπηρεςίεσ Premium προσ   

την επιχείρηςή ςασ:  
Προ‐αξιολόγηςη και βελτι‐ 

ςτοποίηςη τθσ βακμολογίασ 

ςασ.  
Τποςτήριξη κατά τθν υποβο‐ 
λι και κατά τθ διάρκεια τθσ 

αξιολόγθςθσ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου ςασ,  
Διαχείριςη του ζργου κατά 

τθν υλοποίθςθ,Τποςτιριξθ 

κατά τθν εκταμί‐ ευςη τθσ 

επιδότθςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΕΣΩΕΝΙΧΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

& ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  
Ενιςχφονται ζργα ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ από  
15.000 €ζωσ το φψοσ του ςυνολι‐ 
κοφ κφκλου εργαςιϊν του 2015 
και όχι πάνω από 150.000€  

Σο ποςοςτό ενίςχυςθσ ορίηεται  
κατά μζγιςτο ςτο 40% των επιλζ‐ 

ξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ 

ςχεδίου. την περίπτωςη πρός‐  
ληψησ νζου προςωπικοφ, το 
ποςοςτό επιχορήγηςησ 
προςαυ‐ ξάνεται κατά 10 %  

Δυνατότητα προκαταβολήσ : 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΕΝΙΧΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ  

ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ»  
ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του  

ΕΠΑ 2014 – 2020. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙ 

 
Τφιςτάμενεσ πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ τουριςτικζσ επιχειρήςεισ που ζχουν ςυςταθεί με 
επιλζξιμο για τη δράςη ΚΑΔ μζχρι την 31/12/2015 και απαςχολοφν κατά μζςο όρο τουλάχιςτον 
μιςή (0,5) ΕΜΕ μιςθωτήσ εργαςίασ.  
Διευκρινίηεται ότι : 
‐ θ επιχείρθςθ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει τον ΚΑΔ επζνδυςησ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ αλλά οφείλει να τον διαθζτει πριν την πρϊτη εκταμίευςη  
‐ο ΚΑΔ επζνδυςθσ κα πρζπει να είναι ςυμπληρωματικόσ του ΚΑΔ τησ επιχείρηςησ. Για τισ λοιπζσ τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ δεν κεωροφνται ςυμπλθρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3  
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ Προγράμματοσ, οι επιχειρήςεισ κατηγοριοποιοφνται ωσ ακολοφθωσ : 
Τφιςτάμενεσ επιχειρήςεισ: οι επιχειριςεισ που ζχουν δφο (2) ι περιςςότερεσ πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ. 
ε επιχειριςεισ με τρείσ ι περιςςότερεσ χριςεισ, απαιτείται θ επιχείρθςθ να απαςχολεί κατά μζςο όρο τθν 
τριετία 2013‐2015 τουλάχιςτον μιςι (0,5) ΕΜΕ μιςκωτισ εργαςίασ. ε επιχειριςεισ με δφο χριςεισ απαιτείται, 
κατ’ αναλογία, θ επιχείρθςθ να απαςχολεί κατά μζςο όρο τθν διετία 2014‐2015 τουλάχιςτον μιςι (0,5) ΕΜΕ 
μιςκωτισ εργαςίασ Νζεσ επιχειρήςεισ: οι επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί μζχρι 31/12/2015, απαςχολοφν 
τουλάχιςτον μιςι (0,5) 
ΕΜΕ μιςκωτισ εργαςίασ και δεν εμπίπτουν ςτθν ωσ άνω κατθγορία των υφιςτάμενων. 
ημειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον ΚΑΔ 55 ι αναλυτικοφσ αυτοφ, το 

επενδυτικό ςχζδιο μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξηςη τησ δυναμικότητασ υπάρχοντοσ καταλφματοσ και 

όχι τθ δθμιουργία νζου. 
 

ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
 

Να πραγματοποιιςουν επζνδυςθ αποκλειςτικά ςε μία μόνο 
Περιφζρεια Να λειτουργοφν νόμιμα εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ  
Να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: επιχειριςεισ εταιρικοφ / 
εμπορικοφ χαρακτιρα (Ανϊνυμθ Εταιρία, Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρία ι 
Ετερόρρυκμθ Εταιρία και Ι.Κ.Ε), ατομικζσ επιχειριςεισ, υνεταιριςμοί, ΚΟΙΝΕΠ (Ν. 4019/2011) 

Να υποβάλλουνζωσ μία επενδυτικιπρόταςθανά Α.Φ.Μ.  
Να μθν αποτελεί προβλθματικι επιχείρθςθ ι να μθ τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκ. 
διαχείριςθ Να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τθσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ. 

 
Να διακζτουν ι να δεςμευκοφν ότι κα μεριμνιςουν για τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ με ςκοπό τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ ατόμων με αναπθρία.  
Κατά τθν τελευταία τριετία το ςφνολο των επιδοτιςεων δε μπορεί να ξεπερνά τισ 200.000 ευρϊ (ι 

100.000 ευρϊ για τον τομζα μεταφορϊν) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ τθσ δράςθσ). 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ (πιο αναλυτικά ςτθν προκιρυξθ) 

 
Κτίρια, εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χϊροσ  

Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ Εξοπλιςμόσ/Εγκαταςτάςεισ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ και 
Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και φδατοσ  
Πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ Προβολι – Προϊκθςθ μζχρι 15.000€ Λογιςμικά και Τπθρεςίεσ 
Λογιςμικοφ μζχρι 20.000€ Μεταφορικά μζςα μζχρι 15.000€  

Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου μζχρι 2.500 €, 
Μελζτεσ / ζρευνεσ αγοράσ. 5.000€ και μζχρι 2.500 €/μελζτθ,  

Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηόμενων μζχρι 24.000€ ωσ ακολοφκωσ: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιςτάμενθ ι/και 
νζα) και μζχρι δφο ΕΜΕ. 

 
μζχρι 40% τησ αναλογοφςασ 

∆ημόςιασ ∆απάνησ ζναντι ιςόπο‐ 

ςησ εγγυητικήσ επιςτολήσ.  
Διάρκεια υλοποίηςησ:  

24 μήνεσ από τθν θμερομθνία 

ζνταξθσ. 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Ζλεγχο πλήρωςησ των τυπικϊν προχποθζςεων ςυμμετοχήσ  

Ζλεγχο τησ κατάςταςησ του δικαιοφχου (ειδικζσ παροχζσ επιχείρθςθσ 
(facilities), μζςθ απαςχόλθςθ τριετίασ/διετίασ, μζςθ μεταβολι κφκλου 
εργαςιϊν, μζςθ πλθρότθτα επιχείρθςθσ, διάρκεια λειτουργικισ περιόδου 
το τελευταίο ζτοσ, πολιτικι πωλιςεων & επικοινωνιακι πολιτικι, επενδυ‐ 
τικι πολιτικι κατά τθν τελευταία πενταετία,)  
Ζλεγχο ποιότητασ, πληρότητασ του επενδυτικοφ ςχεδίου: περιγραφι 

Ε., ςτόχευςθ αντικειμζνου Ε., προβλζψεισ εςόδων‐εξόδων Επιχείρθςθσ 

 
Οι αιτήςεισ χρηματοδότη‐ 
ςησ θα υποβληθοφν υπο‐ 

χρεωτικά μζςω του ΠΚΕ 

από 29.03.2016 ζωσ 

17.05.2016. 
 

Ζναρξη επιλεξιμότητασ 

δαπανϊν: 

11/2/2016 

 
Ωριμότητα Επενδυτικοφ ςχεδίου: Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ε., απαι‐ 

τιςεισ αδειοδότθςθσ 
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