«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων & νέων πολύ
μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
τομέα του Τουρισμού μέσω του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Ι. Δικαιούχοι
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές & επιχειρήσεις ως ακολούθως:








Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β - και Γ΄ κατηγορίας, οι
οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες
διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις απαιτείται η
επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μέσο όρο την διετία
2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
Σε επιχειρήσεις με μια χρήση ή που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015
απαιτείται τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

ΙΙ. Δαπάνες
Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:











Κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας
& ύδατος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής
διαχείρισης έως 3.000€/πιστοποιητικό (συμπεριλαμβάνονται και οι
προκαταρκτικές δαπάνες)
Προβολή και Προώθηση έως 15.000€
Λογισμικό και Υπηρεσίες έως 20.000€ (η παραμετροποίηση και
εκπαίδευση δύναται αν είναι το 20% της αξίας του λογισμικού). Είναι
επιλέξιμες υπηρεσίες cloud , SAAS.
Μεταφορικά Μέσα έως 15.000€
Μελέτες / Έρευνα Αγοράς έως 5.000 € και έως 2.500€/μελέτη




Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου
προσωπικού) ως 24.000€ για 2 ΕΜΕ ήτοι έως 12.000€ ανά ΕΜΕ
Διαχείριση – Παρακολούθηση έως 2.500€

ΙΙΙ. Προϋπολογισμός Επένδυσης





Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από
15.000€ έως τον κύκλο εργασιών του 2015 αν αυτός είναι μικρότερος
των 150.000€
150.000€ αν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 200.000€.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 11/2/2016.

IV. Ποσοστά επιδότησης



40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (τουλάχιστον
1ΕΜΕ)

V. Προθεσμίες Υποβολής
Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις 29/3/2015 έως και τις
1705/2016.
Εάν το επιθυμείτε θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και
ενδεχομένως να ορίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας.

