
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  11/02/2015 
 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό 
τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-
2020 
 
Στόχος: Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της 
λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την 
πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση 
τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά 
 
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
• να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 
31/12/2015. 
• ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης.  
• να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η 
απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ /τριετία κατά μέσο όρο προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το 
διάστημα λειτουργίας της. 
• να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα 
στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές 
δραστηριότητες.  
• να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 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. 
 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 
σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν 
των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι  μεγαλύτερος από 
τα  150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).  
 
Ποσοστό επιχορήγης:  40%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό 
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες. 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες: 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

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 

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της 
πιστοποίησης δαπανών. 

5. Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€ 

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ 

7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€ 

8. Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου  μέχρι 2.500 € 

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη 

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. 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 
 
12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) 
και μέχρι δύο ΕΜΕ * 

 
 

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. € (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 
60%) 
 
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
 
Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την 
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 
 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  29/03/2016 έως 17/05/2016. 
 
Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών 
προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ 
Ξάνθης – Καβάλας. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει αλλάξει διακριτικό τίτλο από προτεραιότητα 
business services [pbs] σε ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και έχει μεταφερθεί στο 3ο χλμ 
Ξάνθης Καβάλας. 
 
 


