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ΕΣΠΑ 2014-2020 

✓ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

✓ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

✓ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του 

Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας. 

 Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

      ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 25.000 € - 400.000 € 

 

                  ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΩΣ 50% 

 

                                                                      ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 18.12.17 ΕΩΣ 28.03.18 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Στη Δράση θα μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις 

παρακάτω κατηγορίες:  
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• Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την 

ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ 

της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και 

έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, 

έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 

41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το 

ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.  

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:  

• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού 

του Επενδυτικού Σχεδίου 

• να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια 

• να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας 

την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης 

• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.  

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και 

άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά 

καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας 

• Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – 

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και 

ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών 

• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:  

o Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, 

γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, 

ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά 

θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting 

κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές 

περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, 
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αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, 

τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά). 

o Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω 

δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. 

θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται 

δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις 

(κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη 

αναψυχής). 

o Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται 

στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν 

γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και 

ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης 

επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός 

που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) 

περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην 

ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που 

αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και 

ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω. 

o Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και 

θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature 

parks) κ.ά. 

 Επισήμανση  

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη 

επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου 

καταλύματος/σήματος λειτουργίας. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

O προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). 

Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό 

χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες: 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και 

εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 

• Μεταφορικά μέσα 

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

• Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

• Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού 

συμβούλου 

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 

• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου   

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

(07/11/2017). 

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης : 30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης. 

Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40%. 
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