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Προκιρυξθ Προγράμματοσ “ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ” 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ: 15/11/2011 

Δθμοςιεφκθκε θ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων ζργων για ζνταξθ 

ςτο Πρόγραμμα «Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ» του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ. 

 

Προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ (Δθμόςιασ Δαπάνθσ) 

Για τθν Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου θ Δθμόςια Δαπάνθ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 

€13.645.616,00 ποςό που αφορά άλλεσ επτά  Περιφζρειεσ (Ανατολικι Μακεδονία−Θράκθ, Ήπειρο, 

Θεςςαλία, Ιόνια Νθςιά, Δυτικι Ελλάδα, Πελοπόννθςο, και  Κριτθ). Η Δθμόςια Δαπάνθ τθσ Πράξθσ 

(20 εκ. Ευρϊ για όλθ τθν Ελλάδα ςυνολικά) ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 

ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ. 

 

Ποςοςτό δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ 

Ανζρχεται ςε 40% επί του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του ζργου. Επιπλζον προςαφξθςθ κατά 5% 

δίνεται ςε επενδυτικά ςχζδια που υλοποιοφνται ςε νθςιά με πλθκυςμό κάτω των 3.100 κατοίκων. 

 

κοπόσ και ςτόχοι τθσ Πράξθσ/Προγράμματοσ  

Η ςυγκεκριμζνθ Πράξθ/Πρόγραμμα αποςκοπεί: 

 Στθ διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν 

επιχειρθματικι αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 

 Στθν ανάδειξθ και τουριςτικι αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ αποκζματοσ. 

 Στθν άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, μζςω τθσ Πράξθσ/Προγράμματοσ «Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ», κα ενιςχυκοφν 

επενδυτικά ςχζδια τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ μιασ ι περιςςότερων ειδικϊν ι/και 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ενδεικτικά κατωτζρω: 

 Ακλθτικόσ τουριςμόσ αναψυχισ. 

 Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ.. 

 Θαλάςςιοσ τουριςμόσ. 

 Τουριςμόσ υπαίκρου. 

 Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ. 

 Τουριςμόσ υγείασ και ευεξίασ. 
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Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων  

Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα (Ανϊνυμθ Εταιρία, Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρία 

ι Ετερόρρυκμθ Εταιρία, Κοινωνία Αςτικοφ Δικαίου, τα οποία: 

 Ζχουν, τουλάχιςτον ζναν Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.), από αυτοφσ που 

περιλαμβάνονται ςτον Πίνακα 2 του παρόντοσ Οδθγοφ (Εφεξισ επιλζξιμοσ Κ.Α.Δ.), όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ. 

 Λειτουργοφν νόμιμα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

 Ζχουν ζναρξθ δραςτθριότθτασ του επιλζξιμου Κ.Α.Δ. πριν από τθν 01/01/2010. 

Τα ανωτζρω φυςικά ι νομικά πρόςωπα δφνανται να υποβάλλουν τθν επενδυτικι τουσ πρόταςθ, είτε 

μεμονωμζνα, είτε από κοινοφ, με τθ μορφι Σφμπραξθσ, μαηί με τουλάχιςτον μία (1) από τισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ των Κ.Α.Δ. 55 ι/και 79 που περιγράφονται ςτον Οδθγό προδθμοςίευςθσ 

του Προγράμματοσ, θ οποία ςυςτινεται πριν από τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, με ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ μεταξφ των εταίρων με ςυγκεκριμζνουσ όρουσ. 

Εξαιροφνται και δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ επενδυτικισ πρόταςθσ οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ και 

οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ. 

 

Προχποκζςεισ υμμετοχισ 

Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι τουριςτικζσ μονάδεσ για τισ οποίεσ ςυντρζχουν 

ςωρευτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Η επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ι πρόκειται να δραςτθριοποιθκεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 

 Η επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο 

άδειεσ λειτουργίασ. 

 Η επιχείρθςθ είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ πριν τθν 

01.01.2010. 

 Η Επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει κατά τθν τελευταία τριετία επιχορθγιςεισ από προγράμματα 

και δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis οι οποίεσ 

ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τα 200.000 ευρϊ. 

 Η επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει άλλεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ αν 

από τθ ςϊρευςθ με ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ προκφπτει ζνταςθενίςχυςθσ μεγαλφτερθ 

από αυτιν που κακορίηεται με βάςθ ςυγκεκριμζνα δεδομζνα εκάςτθσ περίπτωςθσ ςε 

Κανονιςμό περί απαλλαγισ κατά κατθγορία ι απόφαςθ που ζχει εκδϊςει θ Επιτροπι. 

 Η επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι. 

 Δεν εκκρεμεί ςε βάροσ τθσ επιχείρθςθσ διαδικαςία ανάκτθςθσ, μζρουσ ι όλου, 

χορθγθκείςασ ενίςχυςθσ. 
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 Η επιχείρθςθ ζχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταςθ ζργου για κάκε Αρικμό Φορολογικοφ 

Μθτρϊου και ζχει κατακζςει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που αναλφονται ςτθν 4.4.2 

του προδθμοςιευμζνου Οδθγοφ. 

 Το φψοσ του προχπολογιςμοφ του προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου δεν πρζπει να 

υπερβαίνει τον κφκλο εργαςιϊν/ακακάριςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ κατά το τελευταίο 

ζτοσ 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010). 

 

Προχπολογιςμόσ Ζργων 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ από € 15.000 

ζωσ €400.000 (μθ περιλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.). 

 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  

 Εξοπλιςμόσ, Κτιριακά – διαμόρφωςθ χϊρων – ειδικζσ και βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ,  

 Προβολι – προϊκθςθ,  

 Υπθρεςίεσ Συμβοφλων,  

 Άλλεσ δαπάνεσ. 

 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανών ορίηεται θ θμερομθνία επίςθμθσ 

προκιρυξθσ τθσ Πράξθσ 13-9-2011 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ ςτo Φφλλο τθσ Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ) 

 

 

 

Ακολουκεί ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ ο Πίνακασ 2 του Οδθγοφ (Επιλζξιμοι Κ.Α.Δ.) 

 

 

 

Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ 

Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ - Ενεπγειακέρ επενδύζειρ 

Ρωτήστε μας ! 
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