«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ»
ΔΠΑ (Γ ΚΠ) – Δ.Π. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΠΑΝ ΙΙ)
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ
ΣΟΜΕΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΦΕΠΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Η ζπγθεθξηκέλε Πξάμε απνζθνπεί:
ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ εκπιεθόκελσλ ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ.
ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ, ηε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηνπο επηδόζεσλ.
ηελ δεκηνπξγία ππνδνκώλ θαη ζρεδίσλ δξάζεσλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα νηθνινγηθήο πηζηνπνίεζεο.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ:–
Σν πνζνζηό επηρνξήγεζεο αλά εγθεθξηκέλν έξγν αλέξρεηαη:
ζην 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ γεληθά
ζην 45% ζηα λεζηά θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ:
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά από ηηο 20/12/2010 θαη κέρξη ηηο 31/03/2011.
ΑΠΟΓΔΚΣΔ:
Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα (Αλώλπκε Εηαηξία, Εηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο, Οκόξξπζκε Εηαηξία ή
Εηεξόξξπζκε Εηαηξία, Κνηλσλία αζηηθνύ δηθαίνπ θαζώο θαη λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα)
πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Δμαηξνύληαη θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο επελδπηηθήο πξόηαζεο νη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνί ή/θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο.
ηελ Πξάμε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ από κηα (1) πξόηαζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνλ ειιαδηθό ρώξν.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα
ΤΦΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ:
Ο κέγηζηνο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλά ππνβαιιόκελε πξόηαζε αλέξρεηαη ζε 400.000€, θαη
ν ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο ζε 15.000€.
Σν ππόινηπν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα θαιύπηεηαη κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή (ηδία ζπκκεηνρή θαη
ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο-εάλ ρξεζηκνπνηεζεί) ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο ελίζρπζεο.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ
Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 55% έσο 60%
Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε 40% έσο 45%
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ:
Επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζεσξνύληαη νη επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ
πξνϋπνζέζεηο:
Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη σο ηνπξηζηηθό θαηάιπκα αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο.
Εηδηθόηεξα, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε έρνπλ κόλν ηα παξαθάησ θύξηα θαη κε θύξηα
μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα:


Ξελνδνρεία θιαζηθνύ ηύπνπ.



Ξελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ.



Ξελνδνρεία κηθηνύ ηύπνπ (θιαζηθνύ ηύπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ).



Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε παξαδνζηαθά ή
δηαηεξεηέα θηίξηα.



Επηρεηξήζεηο ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ, ελνηθηαδόκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη
κηθηήο κνξθήο ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδόκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ.



Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο



Σνπξηζηηθέο επαύιεηο.



Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο (θάκπηλγθ).

Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λόκηκα, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν
άδεηεο ιεηηνπξγίαο. (Εηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, άιιεο πξνβιεπόκελεο άδεηεο ελ ηζρύ πνπ απαηηνύληαη)
ΗΜΔΙΧΗ: Σα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ πξνβιεπόκελε Αίηεζε Λεηηνπξγηθήο Σαθηνπνίεζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3766/2009 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λεηηνπξγηθή ηαθηνπνίεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
κπνξνύλ λα απνηεινύλ επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο αξθεί είηε λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην λέν Ε..Λ. κε ην ζύλνιν ηεο
δπλακηθόηεηαο είηε λα έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε. ηε δεύηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θσηνηππία ηεο
Αίηεζεο Λεηηνπξγηθήο Σαθηνπνίεζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνύ ηνπ Ε.Ο.Σ. Καηά ηε ιήμε
ηεο επέλδπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνπο έρεη
ρνξεγεζεί ην Ε..Λ.

Η επηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε κε εκεξνκελία Έλαξμεο Γξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηελ
01.01.2009. Η πεξίπησζε απηή δελ απνθιείεη εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από
κεηαβίβαζε, απνξξόθεζε, ζπγρώλεπζε ή ηπρόλ κεηαηξνπέο ηνπο, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ 01.01.2009.
Η Δπηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο από πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θξαηηθώλ
εληζρύζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλόλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ
αηηνύζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000 επξώ.
Η επηρείξεζε έρεη ππνβάιεη κία (1) κόλν πξόηαζε έξγνπ γηα θάζε Αξηζκό Φνξνινγηθνύ
Μεηξώνπ θαη έρεη θαηαζέζεη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη
Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνηεηλόκελνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην κέζν εηήζην θύθιν εξγαζηώλ / αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηo
2009.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα
πξνθύπηνπλ από ηελ αλαγσγή ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα
ρσξίο παηδηά, πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε ηνπ 2009. Η αλαγσγή γίλεηαη κε ηε δηαίξεζε ησλ δεισζέλησλ
εηζνδεκάησλ γηα ην έηνο 2009 κε ην ζπληειεζηή 0,32.
Η επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη άιιεο θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ από
ηε ζώξεπζε κε εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνθύπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιύηεξε από
απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε Καλνληζκό
πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απόθαζε πνπ έρεη εθδώζεη ε Δπηηξνπή.
Η επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή.
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Γελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο, κέξνπο ή όινπ, ρνξεγεζείζαο
ελίζρπζεο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ:
Καηεγνξία 1: Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη αμηνπνίεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
(Α.Π.Δ.) κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
1.1. Ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο..
1.2. Επεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ.
1.3. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνύ/ηερλεηνύ θσηηζκνύ.
1.4. Τπνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άιισλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ κε θπζηθό αέξην ή πγξαέξην.
1.5. Εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ, γηα θάιπςε ηδίσλ αλαγθώλ ηεο
κνλάδαο.
1.6 Αμηνπνίεζε ΑΠΕ γηα θάιπςε ηδίσλ αλαγθώλ ζεξκόηεηαο/ςύμεο ή ειεθηξηζκνύ.
1.7 Εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (BEMS).
Καηεγνξία 2: Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ύδαηνο.
Οη ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο:
o Εγθαηάζηαζε κεραληζκώλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζε ινπηξά θαη απνρσξεηήξηα (θαδαλάθηα δηπιήο ξνήο
λεξνύ ή ζπζθεπέο κεηαηνπίζεσο λεξνύ).
o Εγθαηάζηαζε ληνπο ρακειήο ξνήο θαη βξπζώλ πεξηνξηζκέλεο ξνήο κε ή ρσξίο αηζζεηήξεο.
o ύζηεκα αλίρλεπζεο θη ειέγρνπ δηαξξνώλ λεξνύ.
o «Έμππλν ζύζηεκα» πνηίζκαηνο.
o Αθαιάησζε ζαιαζζηλνύ/πθάικπξνπ λεξνύ.
o Φύηεπζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ή/θαη ζηεγώλ κε είδε πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
o πγθέληξσζε νκβξίσλ πδάησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο (πρ. πόηηζκα).
o Αλαθπθινθνξία, θαζαξηζκόο λεξνύ πηζίλαο κε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ
(πρ. κέζνδνο θαζαξηζκνύ κε ηόληα ραιθνύ αληί ρισξίνπ).
*Επηζεκαίλεηαη όηη ε αθαιάησζε λεξνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Α.Π.Δ. γηα ηελ παξαγσγή
ζεξκόηεηαο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Καηεγνξία 3: Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (ξύπαλζε, ζηεξεά θαη πγξά απόβιεηα).
Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
• Τηνζέηεζε πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ.
• Αλαθύθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθώλ νπζηώλ.
• Ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθά/ελεξγεηαθά θηιηθώλ ηερλνινγηώλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο:
o
o
o
o
o
o
o

Δηαρσξηζκόο απνξξηκκάησλ αλά θαηεγνξία.
Εμαζθάιηζε δπλαηόηεηαο δηαρσξηζκνύ απνξξηκκάησλ από ηνπο επηζθέπηεο.
Σνπηθόο βηνινγηθόο θαζαξηζκόο.
Κνκπνζηνπνίεζε ζε απνθάγηα θαη απνξξίκκαηα θήπνπ θαη ρξήζε ηνπο.
Αλαθύθισζε καγεηξηθνύ ιαδηνύ.
Αλαθύθισζε ραξηηνύ / γπαιηνύ.
Επεμεξγαζία λεξώλ γηα ρξήζε ζε πόηηζκα θαη θαζαξηόηεηα εμσηεξηθώλ ρώξσλ.

Καηεγνξία 4: Αλάπηπμε πξάζηλσλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη ελζσκάησζε πξνηύπσλ.
Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
o Αλάπηπμε πζηήκαηνο Οηθνινγηθήο Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ EMAS / Easy EMAS.
o Εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνύ πζηήκαηνο Απνλνκήο Οηθνινγηθνύ ήκαηνο (ECOLABEL).
o Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο θαηά ην πξόηππν ISO 14001.
o Άιιν ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο.
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Καηεγνξία 5: Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή.
Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
o
o
o
o

Παξαγσγή εληύπσλ θαη θπιιαδίσλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο.
Παξαγσγή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθώλ κε ηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο ζε πξνζβάζηκεο
κνξθέο (έληππα κεγάισλ ραξαθηήξσλ, εθηππώζεηο Braille, έληππα easy to read θιπ
ρεδηαζκόο ηζηνζειίδσλ θαη παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθώλ κε ηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο
θαη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο.
Ελέξγεηεο ελεκέξσζεο γηα ηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηώλ.

ΗΜ: Οη ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο 4 έρνπλ εηδηθό βάξνο αθνύ εμεηδηθεύνπλ ηνλ απώηεξν ζηόρν ηεο Πξάμεο
«Πξάζηλνο Σνπξηζκόο» δίλνληαο επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ απόθηεζε πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη Καηεγνξίεο Δαπαλώλ (Κ.Δ.) πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη
αθόινπζεο:

Α/Α

ΜΔΓΙΣΟ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
ΠΟΟΣΟ
ΣΟΝ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ,
εμνπιηζκνύ.

1

εηδηθώλ

εγθαηαζηάζεσλ

θαη

ινηπνύ

• Σν θόζηνο αγνξάο θαηλνύξηνπ εμνπιηζκνύ θαη ζπζηεκάησλ (θύξησλ θαη
βνεζεηηθώλ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηώλ.
• Σν θόζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ όπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη.
• Σν θόζηνο ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ.
Κηηξηαθά – δηακόξθσζε ρώξσλ εηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.

0-100%

Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθώζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ
θηηξηαθώλ θαη βνεζεηηθώλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηέο
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ.
2

3

4

Ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνύ θειύθνπο.
Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθώζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ
θηηξηαθώλ θαη βνεζεηηθώλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ.
Τπνδνκή κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ
(ρσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλν ζθπξόδεξκα θ.ιπ.).
Δαπάλεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
Πηζηνπνίεζε, επαιήζεπζε, επηθύξσζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο θιπ.
Οη δαπάλεο απηέο αθνξνύλ ζηε κειέηε, ζηελ πηζηνπνίεζε πνπ επηθπξώλεη ηελ
πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ απόθηεζε
νηθνινγηθνύ
ζήκαηνο
ιεηηνπξγίαο
ηεο
ηνπξηζηηθήο
κνλάδαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμόδσλ αγνξάο ηνπ πξνηύπνπ) θαη πεξηιακβάλνπλ
όια ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ
πξνηύπσλ θαζώο θαη ζηε ζύληαμε εγρεηξηδίσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο.
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα αλαλέσζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο.
Ακνηβέο ζπκβνύισλ (παξαθνινύζεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε
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0-100%

0-15%

0-6%

θιπ).

•
•

•
•

Εθπόλεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.
Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ.
Έθζεζε-θαηαγξαθή θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ,
θαηαλάισζεο λεξνύ, όγθνπ απνξξηκκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ ηελ
ππνβνιή. ηελ έθζεζε ζα απνηππώλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζα
δηαηππώλνληαη / ηεξαξρνύληαη νη δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο,
κείσζεο θαηαλάισζεο λεξνύ θαη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ ελώ επίζεο ζα
ηεθκεξηώλνληαη νη ζηόρνη ηεο επέλδπζεο (ελεξγεηαθόο ζηόρνο, ζηόρνο
κείσζεο θαηαλάισζεο θαζαξνύ λεξνύ, ζηόρνο δηαηήξεζεο απαζρόιεζεο).
Πξνεηνηκαζία έθδνζεο αδεηώλ πνπ δηαζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο όπνπ απηό απαηηείηαη.
πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξώλ ζρεηηθώλ κε ην επελδπηηθό
ζρέδην (πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θηι).

εκείσζε: Αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νη δαπάλεο
ζπκβνύισλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ
δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηα € 4.000.

Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή.

5

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ηεο
πηνζέηεζεο πξάζηλεο πνιηηηθήο ή ηεο πηζηνπνίεζεο κέζα από νπνηνδήπνηε
θαλάιη επηθνηλσλίαο επηιέμεη ε επηρείξεζε (αλαβάζκηζε - επέθηαζε
ηζηνζειίδσλ, ελεκεξσηηθά έληππα ζε ζρέζε κε ηηο πηνζεηνύκελεο πξάζηλεο
πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ε παξαγσγή
ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο όπσο έληππα κεγάισλ
ραξαθηήξσλ, εθηππώζεηο Braille, έληππα easy to read θ.ιπ.).

0-5%

Επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλώλ 1 θαη 2 κπνξνύλ λα εληαρζνύλ δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ €
15.000,00 πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηεπθόιπλζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ.
εκ: Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία πξνθήξπμεο
ηεο Πξάμεο (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο), 14/12/2010.
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ νη εμήο δαπάλεο:
Ο Φ.Π.Α.
Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο ζηελ
Πξάμε.
Οη δαπάλεο Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηόο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ
ε θπξηόηεηά ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:
Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ είλαη δεθανθηώ (18) κήλεο
από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Έληαμεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζηελ Πξάμε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (Δεκόζηα Δαπάλε) πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο παξνύζαο Δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε
επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζε 30.000.000€.
Οδεγόο Τπνβνιήο Πξνγξάκκαηνο
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