« ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ 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

NEA ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 23 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
ΚΟΠΟ:
Η Πξάμε «Ελαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» αθνξά ζηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα εληζρπζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ή
πεξηζζφηεξσλ εηδηθψλ ή/θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά
θαησηέξσ:
Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπρήο
Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο
Σνπξηζκφο ππαίζξνπ
Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο
Σνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ:
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ 04/01/2012 έσο θαη ηελ 31/01/2012.
ΑΠΟΓΔΚΣΔ:
1. ην πξφγξακκα δχλαληαη λα ππνβάιινπλ απφ κία (1) πξφηαζε πθηζηάκελα Φπζηθά ή Ννκηθά
Πξφζσπα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηνπο επηιέμηκνπο Κ.Α.Δ., φπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, θάλνληαο έλαξμε θαη
λένπ επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ.
εκεηψλεηαη φηη είλαη επηιέμηκα επελδπηηθά ζρέδηα ζηα νπνία ε έλαξμε ηνπ λένπ επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. έρεη γίλεη κεηά
ηελ 1/1/2010, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ επηιέμηκσλ Κ.Α.Γ. πξηλ ηελ 1/1/2010.
ε θάζε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην λέν επηιέμηκν Κ.Α.Γ. ππνρξεσηηθά κέρξη ηελ απφθαζε
έληαμεο.

2. Σα αλσηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο πξφηαζε, είηε
κεκνλσκέλα, είηε απφ θνηλνχ, κε ηε κνξθή χκπξαμεο, καδί κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) απφ ηηο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Κ.Α.Γ. 55 ή/θαη 79 ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο
απφθαζεο έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.

Προϋποθέςεισ:
Όιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππνβάιινπλ πξφηαζε κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ - εηαηξηθνχ ζρήκαηνο
ηεο χκπξαμεο φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, δελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ έηεξε πξφηαζε, είηε
κεκνλσκέλα, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έηεξν ζπλεξγαηηθφ - εηαηξηθφ ζρήκα.
ηελ πεξίπησζε ησλ πκπξάμεσλ ην θξηηήξην έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 01/01/2010 αξθεί
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λα πιεξψλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν (Leader) ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. Οη ππφινηπεο ζπκπξάηηνπζεο
επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα
ΤΦΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ:
Ο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην αλέξρεηαη ζηηο €10.000,00 θαη ν
κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €400.000,00.
Σν χςνο ηεο Δεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζην 50%.

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ
Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 50%
Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 50%

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο επελδπηηθήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ή/θαη νη
ζπγαηξηθέο ηνπο.
ηελ Πξάμε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ή
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.

απφ

πξφθεηηαη

κηα
λα

(1)

πξφηαζε

δξαζηεξηνπνηεζεί

πθηζηάκελεο
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επηρεηξήζεηο

παξνρή

πνπ

ππεξεζηψλ

Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο
ιεηηνπξγίαο ή / θαη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Η επηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θάπνηνλ απν ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ κε
εκεξνκελία Έλαξμεο Δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 01.01.2010.
Η Επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis νη νπνίεο αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχκελε
επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000 επξψ.
Η επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε
ζψξεπζε κε εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε Καλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά
θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Επηηξνπή.
Η Δπηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή.
Δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο, κέξνπο ή φινπ, ρνξεγεζείζαο
ελίζρπζεο.
Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ
θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο.
Η επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ
(Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο), φπσο
απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
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ΗΜ: Γηα ηα ζπλεξγαηηθά-εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηε κνξθή ηεο χκπξαμεο, ππνινγίδεηαη ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010 ηνπ Τπεχζπλνπ (Leader) ηεο χκπξαμεο.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη Καηεγνξίεο Δαπαλψλ (Κ.Δ.) πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη
αθφινπζεο:
ΜΔΓΙΣΟ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
Α/Α
ΠΟΟΣΟ ΣΟΝ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ:

1

2

Εηδηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ είδε
εμνπιηζκνχ:
ηακαηηθφο,
θαηαζθελσηηθφο,
αζιεηηθφο,
ηππαζίαο
ηνμνβνιίαο, νξεηβαηηθφο, πνδειαζίαο, rafting, θαλψ-θαγηάθ, ζαιαζζίσλ
αζιεκάησλ, θαηαδχζεσλ, πισηήο πεξηήγεζεο (ζαιάζζην ζθη, ζαιάζζην
αιεμίπησην, ζαιάζζην έιθεζξν, ζαιάζζην δαθηπιίδη, ηζηηνζαλίδα, aqua
scooter, seabuggy, mini cruiser), ηζηηνπινΐαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηνπ εμαξηηζκνχ θαη ηεο ηζηηνθνξίαο ησλ ζθαθψλ), εμνπιηζκφο νκάδσλ
δηάζσζεο, γαζηξνλνκίαο, beach soccer, beach volley θ.ιπ.
πκβαηηθά ή/θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα
επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ, απνιχησο
απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο
(κέγηζηνο
πξνυπνινγηζκφο
έσο
€60.000,00
Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη ε
θαηαρψξηζε ηνπ ρεξζαίνπ κέζνπ κε ειιεληθέο πηλαθίδεο θαη κέρξη
πνζνζηνχ 15% επί πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο).
πκβαηηθά ή/θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πισηά κεηαθνξηθά κέζα
φπσο κεραλνθίλεηα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο, ηζηηνθφξα
επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο, θαηαδπηηθά ζθάθε, ηαρχπινα ή
ηαρπθίλεηα ζθάθε, ζαιάζζηα κνηνπνδήιαηα (jet- ski, sea-beetle, seabike θιπ.), hover craft, catamaran, κεραλνθίλεηεο ιέκβνη, ηζηηνπιντθέο
ιέκβνη επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ
νιηθνχ κήθνπο έσο δέθα (10) κέηξσλ, απνιχησο απαξαίηεησλ γηα ηελ
πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο (κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο
έσο € 80.000,00 θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
επηιεμηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη ε λενιφγεζε ηνπ
απνθηψκελνπ πισηνχ κέζνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία.
Εμνπιηζκφο πξάζηλσλ ελεξγεηψλ (πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο,
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ θιπ.)
Έπηπια θαη ζθεχε.
Hardware & Software.
Εμνπιηζκφο θαηαζθεπήο εθζεηεξίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην
ρψξν ηεο επηρείξεζεο.
Εμνπιηζκφο εθπαίδεπζεο / επίδεημεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
Εμνπιηζκφο δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζηελ ελαιιαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Κηηξηαθά – δηακφξθσζε ρψξσλ εηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο:
Δηακφξθσζε – δηαξξχζκηζε πθηζηάκελσλ ρψξσλ θαη βειηηψζεηο
πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Απνθαηάζηαζε – βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο,
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≤100%

≤60%

νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ επηά (7) κέηξσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο έσο
ζαξάληα ελλέα (49) αηφκσλ (εμαηξνπκέλνπ ηνπ πιεξψκαηνο), θαζψο
θαη επαγγεικαηηθψλ θαηαδπηηθψλ ζθαθψλ, νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ
πέληε (5) κέηξσλ,
Καηαζθεπή ή αλαβάζκηζε πδξαπιηθψλ/απνρεηεπηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,
εγθαηαζηάζεσλ
ππξαζθάιεηαο,
θιηκαηηζκνχ,
εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
Δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Μηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη
πγηεηλήο.
Εγθαηαζηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο, κεηαηξνπέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ.
Εγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγεία, ζπληήξεζε, θιπ.).
Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο,
εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο, επίδεημεο, εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο θιπ.).
Εγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο, ζπκπαξαγσγήο, θαη παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
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Πξνβνιή – Πξνψζεζε:
πκκεηνρή ζε εθζέζεηο (Οη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθζέζεηο δελ
δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο
επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ.)
Επηγξαθέο, δεκηνπξγία ινγνηχπσλ.
ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη αλαισζίκσλ
(folders, κπινθ ζεκεηψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, δηαθεκηζηηθνχ
δψξνπ θιπ.) Οη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην
15% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ.
ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ.
Δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (παλνξακηθέο απεηθνλίζεηο 360ν,
CD-DVD,Video θιπ.).
Δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην Web.
Δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε εγρψξηα θαη δηεζλή, θιαδηθά θαη
εμεηδηθεπκέλα γηα ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο πεξηνδηθά. Οη ελ ιφγσ
δαπάλεο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ.
Δαπάλεο δηαζθάιηζεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηηο ελέξγεηεο
πξνβνιήο θαη πιεξνθφξεζεο.

≤25%

ΗΜ: Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εθ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ.

Ακνηβέο ζπκβνχισλ (εθπφλεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, παξαθνινχζεζε
θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θ.ιπ):

4

Επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ.
Σερληθέο Μειέηεο (αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, Η/Μ θ.ιπ.) πνπ
δηαζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο.
πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking,
αλάπηπμε e-Market places, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ιπ.
χληαμε εγρεηξηδίσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (κφλν εθφζνλ θαηαιήμεη
ζε πηζηνπνίεζε).

≤5%

εκ: Οη ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κε κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ηηο
€6.000,00.

Άιιεο δαπάλεο (κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, αγνξά δηθαησκάησλ,
ελζσκάησζε πξνηχπσλ θ.ιπ.):
5

≤6%
Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ ηερλνινγίαο.
Δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο θαη δηθαησκάησλ ή/θαη
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πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ).
Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. πξφηππα ΕΛΟΣ
ΕΝ ΙSO 9000 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΕΛΟΣ ΕΝ
ISO ηεο ζεηξάο 14000 θαη ΕΛΟΣ 1801 πγηεηλή θαη αζθάιεηα, HACCP,
Eco-label, Emas, Easy Emas θ.ιπ.).
εκ: Δμαηξνχληαη ηα CE θαη θάζε άιινπ είδνπο ζήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη
απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα.

εκ: Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο
πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο (13-09-2011).
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νη εμήο δαπάλεο:
Ο Φ.Π.Α.
Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηελ
Πξάμε.
Οη δαπάλεο Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
ε θπξηφηεηά ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζε
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:
Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα εγθξηζνχλ νξίδεηαη έσο δεθαπέληε (15)
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ Πξάμε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο Πξάμεο «Ελαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» θαη πξνέξρεηαη απφ
Δεκφζηα Δαπάλε αλέξρεηαη ζε € 20.000.000,00.
Οδεγφο πξνγξάκκαηνο
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Απιθμόρ
Δπαζηηπιόηηηαρ:
96 (επιλέξιμερ μόνο
οι
κάηωθι
ςποκαηηγοπίερ)

96.09.19.04

Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ παποσήρ πποζωπικών ςπηπεζιών.

Υπηρεσίες γεσσιγνωσίας.

Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/2006),
Π.Γ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983
(ΦΔΚ Β’ 526/1983),
Υ.Α.385951/25.09.2000 (ΦΔΚ Β’
1180/2000)
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Γαστρονομικός

