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Δυνητικοί Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 

επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.    

Κατηγορία Α: Νέες Τουριστικές επιχειρήσεις  

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων χωρίς σήμα λειτουργίας  

 

Οι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν  

 Ξενοδοχεία 3*** και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες 

 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα ενός παραδοσιακών κτισμάτων που 

προβλέπονται στο π.δ. 33/1979 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3*** και άνω,  

 Ξενώνες φιλοξενίας νέων 

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα τουλάχιστον 3 κλειδιών με 

τουλάχιστον 10 κλίνες  

 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 3) 

 Τουριστικά γραφεία  

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, συνεδριακός, καταδυτικός, γκόλφ, 

σκι, canoe kayak, rafting, θαλάσσιος, υπαίθρου, θεματικά πάρκα κ.α.) 
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Ένταση Ενίσχυσης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών 

και προσαυξάνεται φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού. 

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου 

μπορεί να ξεκινά από 25.000€ και δύναται να ανέλθει έως 400.000€.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες: κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 

εξοπλισμός, άυλες δαπάνες (ISO, αμοιβές συμβούλων), δαπάνες προβολής – 

προώθησης, λογισμικά, μεταφορικά μέσα κλπ. 

 

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα 

πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 

ένταξής τους. 

 

Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης 

 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 18-12-2017 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για 

να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της επιχείρησής σας. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας 

σχεδιασμό. 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  
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