Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Πράσινος Τουρισμός
Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος
ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός τους προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των
τουριστικών επιχειρήσεων με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
•
Είναι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) ανεξαρτήτως
κατηγορίας με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2008.
•
Είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία των κληρονόμων καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που
εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
•
Δραστηριοποιούνται ως τουριστικά καταλύματα. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια
και μη τουριστικά καταλύματα:
o Ξενοδοχεία κλασικού τύπου,
o Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων,
o Ξενοδοχεία μικτού τύπου,
o Ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια,
o Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες,
o Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις,
o Τουριστικές επαύλεις,
o Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής
ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων,
•
Υπάγονται στους κάτωθι ΚΑΔ:
ΚΑΔ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
55.1: Όλες οι υποκατηγορίες
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.2: Όλες οι υποκατηγορίες εξαιρούμενης
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
της 55.20.19
σύντομης διαμονής
55.30.11
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (camping)
•
Η επιχείρηση δεν έχει λάβει την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De
Minimis, τα οποία αθροιστικά με την αιτούσα υπερβαίνουν τα 500.000 €.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 30 εκ. €.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και
400.000€.

Σημ.: Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση 5% δίδεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των
3.100 κατοίκων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες:
1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
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2.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

3.

Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)

4.

Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων

5.

Ενημέρωση και προβολή
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6.

Αμοιβές Συμβούλων

Σημ.: Όλα τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά επιλέξιμες ενέργειες από τις κατηγορίες 1 και 2.
Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται στο σύνολό τους. Επίσης, οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό
βάρος από τη στιγμή που εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός»,
παρέχοντας επιπλέον κίνητρα απόκτησης πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και συστημάτων
Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και Βοηθητικές Εγκαταστάσεις
Πιστοποίηση, Επαλήθευση, Επικύρωση Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Αμοιβές Συμβούλων
Ενημέρωση και Προβολή

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
60 – 100 %
0 – 20 %
0 – 15%
0 – 6%
0 – 5%

Σημ.: Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η ημερομηνία υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος.

ΣΗΜ:

Το πρόγραμμα δεσμεύει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόληση του έτους 2009 για δύο έτη από
την απόφαση ολοκλήρωσης του έργου.

Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού καθώς και η τηλεφωνική ή προσωπική
επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν επιφέρει καμία δέσμευση ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των
ενδιαφερομένων.
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Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40
152 32, Χαλάνδρι
Τ. 210 6800743
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e-mail: info@mentoring.com.gr
web: www.mentoring.com.gr
MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΕ

MENTORING CONSULTING
INTERNATIONAL SRL
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T/F (+40) 213 205527
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