
Καραϊσκάκη & Πλούτωνος,Τρίκαλα
Τηλ: 2431079955
Fax: 2431079955
email: trikala@homecareservices.gr

Υποστηρίζουμε την επιχείρηση σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητά της.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική 
αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και 
απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί 
ως την 31/12/2013.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι:

1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν 
επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

2. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ) και ατομικές 
επιχειρήσεις.

3. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται 

στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.
5. Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 

υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ΑΜΕΑ.  
Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές 
εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (πχ ιστοσελίδες και λοιπές



ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης κτλ)

6. Να υποβάλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

ΟΡΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται σύμφωνα με τον υπ΄ αριθμό ΕΕ 
1407/2013 κανονισμό (De Minimis) έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 
15000€ έως 150000€. 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών 
της επένδυσης.
Στην περίπτωση πρόληψη νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης 
προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίησης επίτευξης αυτού 
του στόχου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από 
την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
 Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών 

υποδομών.
 Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ ύδατος
 Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενων προϊόντων με νέες 

υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, 
κτλ)

 Πιστοποίησης υποδομών και υπηρεσιών
 Η προβολή- προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 Οι αμοιβές τρίτων

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης


