
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  07/11/2017 
 

 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

  
Στόχος 
Η Δράση αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω 

της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 
  
Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 
 
Κατηγορία Α. 

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και 
θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 
 

Κατηγορία Β. 
Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «Επιλέξιμοι Τομείς 
Δραστηριότητας» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά: 
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και 
τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή 
του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. 

4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα 
 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία 
τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

- Τουριστικά καταλύματα  

- Τουριστικά γραφεία  

- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι να προσκομίσουν κατά την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 

ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 60%.  
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. 

  
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 

€ έως 400.000,00 €.  
  
Ποσοστό ενίσχυσης 

45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας το ποσοστό ανέρχεται στο 50%. 



 

 

 
 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (07/11/2017). 
  
Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με την 

προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 
 
 

 
Επιλέξιμες Δαπάνες: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. 
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος 

80% 
 

2. 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 

100% 

3. 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της 

πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€. 

4. 
Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε 
Εκθέσεις 

μέχρι 15.000€ 

5. 
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και 
υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού 
Συμβούλου. 

μέχρι 40.000€ 

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€ 

7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€ 

8. 
Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου  

μέχρι 4.000 € 

 

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 120 εκατ. € (δημόσια δαπάνη) 
 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  18/12/2017 έως 28/03/2018. 

  
 
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. 
 
 


