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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

1. Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-150χιλ €, Δαπάνες: Κτιριακά,
αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί, προσωπικό

2.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 40%-50% ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π/Υ 15-200ΧΙΛ€, ΔΑΠΑΝΕΣ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ,
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ISO, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, για έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
3. συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 100%
Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ ευρώ. Χρηματοδοτούνται: Αγορά εξοπλισμών λειτουργικές δαπάνες,
ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος.
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΑΝΕΡΓΟΙ Η ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
4.
100% ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Π/Υ 15ΧΙΛ ΕΩΣ 60ΧΙΛ €, ΔΑΠΑΝΕΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλεφωνικά κέντρα:
Αττική- Αθήνα: 2110126005 / ISP ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- Στερεά Ελλάδα: 2231043486
www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr Skype Name : epihirinconsulting

1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να έχουν συσταθεί έως την
31/12/2015.
Να απασχολούν κατά μέσο όρο κατά το χρόνο λειτουργίας τους 0,5 ΕΜΕ
Να διαθέτουν σε ισχύ νόμιμη άδεια ή να έχουν υποβάλλει φάκελο για αδειοδότηση
Προϋπολογισμός & επιδότηση:15.000€-150.000€ 40%-50%. Ο Π/Υ του έργου ΔΕΝ μπορεί να
είναι μεγαλύτερος του κύκλου εργασιών 2015
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% με πρόσληψη νέου προσωπικού)
για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην
ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο
δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με προσκόμιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολή προκαταβολής.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακάκια κτλ
 μηχανήματα και εξοπλισμός
 εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό
 προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 ευρώ
 λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 ευρώ
 μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθωσης δεν
υπάρχει περιορισμός στην αγορά μεταφορικών μέσων.
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες : παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, έρευνες αγοράς
 μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του συνολικού
προϋπολογισμού με ανώτατο τα 24.000 ευρώ
Ξενοδοχεία
Καταλύματα
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
κατασκηνώσεις
κάμπινγκ
Ενοικιάσεις λεωφορείων
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών κτλ.
Θαλάσσιες μεταφορές



Ταξιδιωτικά πρακτορεία
Υπηρεσίες κρατήσεων
διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων
Οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών
εκθέσεων κτλ
Ενοικίαση αλόγων ιππασίας
Εκμάθηση θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες γηπέδων (5χ5, τένις, γκολφ
κτλ.)
Υπηρεσίες καρτ

Υπηρεσίες πισίνας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής
Υπηρεσίες διοργάνωσης γάμων και συναφών
εκδηλώσεων
Χιονοδρομικά κέντρα
Ενοικίαση σκαφών
Ενοικίαση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
(κυματοσανίδες, σκι κτλ.)
Ενοικίαση ποδηλάτων

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την 11 Φεβρουαρίου 2016
Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης & τουλάχιστον 30% στο 1ο έτος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016
Πληροφορίες: www.epihirin.gr info@epihirin.gr skype: epihirinconsulting
Αττική 2110126005 Στερεάς:2231043486

