ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ (ζηηο 11/02/2016)
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

‘Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΔ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη
ηελ Πνηνηηθή Αλαβάζκηζε ησλ Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ’
ηος ΕΠΑνΕΚ ζηα πλαίζια ηος ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημεπομηνία Έναπξηρ Υποβολήρ: 29/03/2016

Ημεπομηνία Λήξηρ Υποβολήρ: 17/05/2016
Ημεπομηνία Έναπξηρ Επιλεξιμότηταρ Δαπανών: 11/02/2016
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Τθηζηάκελσλ Πνιχ
Μηθξψλ, Μηθξψλ & Μεζαίσλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηεο ππνδνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ, ηελ
αλαβάζκηζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ
ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη Τθηζηάκελεο & Νέεο Μεζαίεο, Μηθξέο & Πνιχ Μηθξέο
Δπηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ.
Δπηιέμηκεο γηα ηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηελ 31/12/2015,
δηαζέηνπλ επηιέμηκν γηα ην πξφγξακκα ΚΑΓ (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηνπ Οδεγνχ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο) απφ ηφηε θαη απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΔΜΔ Μηζζσηήο
Δξγαζίαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
 ε επηρείξεζε ΓΔΝ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ ΚΑΓ επέλδπζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο αιιά νθείιεη λα ηνλ δηαζέηεη πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε
 ν ΚΑΓ Δπέλδπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο Λνηπέο
Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ΓΔΝ ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί νη ΚΑΓ 55.1, 55.2, 55.3
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη επηρεηξήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο:
 Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο
ρξήζεηο. ε επηρεηξήζεηο κε ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, απαηηείηαη ε επηρείξεζε λα απαζρνιεί
θαηά κέζν φξν ηελ 3-εηία 2013 - 2015 ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΔΜΔ Μηζζσηήο Δξγαζίαο. ε
επηρεηξήζεηο κε δχν ρξήζεηο απαηηείηαη, θαη’ αλαινγία, ε επηρείξεζε λα απαζρνιεί θαηά κέζν φξν ηελ
2-εηία 2014 - 2015 ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΔΜΔ Μηζζσηήο Δξγαζίαο.
 Νέεο Δπηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη 31/12/2015, απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ
κηζή (0,5) ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ.
 εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ΚΑΓ 55 ή αλαιπηηθνχο
απηνχ, ην Δπελδπηηθφ ρέδην κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο
ππάξρνληνο θαηαιχκαηνο θαη φρη ηε δεκηνπξγία λένπ.

ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κηαο επηρείξεζεο είλαη νη αθφινπζεο:
 λα έρεη ζπζηαζεί έσο Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε, κε επηιέμηκν γηα ηελ δξάζε ΚΑΓ κέρξη
31/12/2015.
 ν ΚΑΓ επέλδπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ ΚΑΓ ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηηο
ινηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ΓΔΝ ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί νη ΚΑΓ 55.1, 55.2, 55.3.
 λα απαζρνιεί θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία 3-εηία ηνπιάρηζηνλ κηζή (0,5) ΔΜΔ Μηζζσηήο
Δξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε έρεη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) έηε ιεηηνπξγίαο ε
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απαίηεζε ηεο 0,5 ΔΜΔ / 3-εηία θαηά κέζν φξν πξνζαξκφδεηαη ζε 0,5 ΔΜΔ θαηά κέζν φξν γηα ην
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο.
λα ιεηηνπξγεί λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
λα πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε απνθιεηζηηθά ζε κία κφλν Πεξηθέξεηα.
λα έρεη ηελ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο πεξί ζπλδξνκήο λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ
αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο αλαλέσζεο απηήο, γηα ηηο επηιέμηκεο Σνπξηζηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη ηεο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο
θαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε
αλαλεσκέλεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
απνξξίπηνληαη εμ αξρήο απφ ην Πξφγξακκα.
λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: επηρεηξήζεηο εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ
ραξαθηήξα: Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε
Δηαηξία, Ι.Κ.Δ, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4019/2011,
πλεηαηξηζκνί.
λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο.
λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζην δίθαην πεξί θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2014/C 249/01 Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο(βιέπε Οξηζκφ Πξνβιεκαηηθήο ζην Παξάξηεκα IV).
λα δηαζέηεη ή λα δεζκεπζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ φηη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξάζεο/επέλδπζεο ζα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κε
ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη
απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο, φζν θαη νη ειεθηξνληθέο
εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο
εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ι.π.).
λα ππνβάιεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην αλά Α.Φ.Μ.
λα ππνβάιεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ
εληαρζεί ζε άιιε δξάζε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.
λα δεζκεπζεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ έρεη ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα ππνβιεζεί ζε άιιε
δξάζε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.
ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ζην παξειζφλ ε εληαία
επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απφ απηή ηε Γξάζε, λα κελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 200.000€ (ή 100.000€ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) κέζα ζε κία 3-εηία (ηξέρνλ
εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα εκεξνινγηαθά έηε) πξηλ απφ ηνλ ρξφλν
ρνξήγεζεο ηνπ ελλφκνπ δηθαηψκαηνο ηεο ελίζρπζεο.

Τπνγξακκίδεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ ζπλζήθεο απνηεινχλ ζσξεπηηθά απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε. Η κε ηθαλνπνίεζε θάζε κίαο εμ απηψλ απνηειεί
ζπλζήθε απνθιεηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ή ε ειιηπήο ή
αλχπαξθηε ηεθκεξίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ

15.000,00€ έσο 150.000€.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ΓΔΝ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ Κχθιν Δξγαζηψλ ηνπ έηνπο 2015 ηεο επηρείξεζεο.

ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ / ΔΠΙΓΟΣΗΗ
Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο νξίδεηαη θαηά κέγηζην ζην 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ.
ηελ πεξίπησζε Πξφζιεςεο Νένπ Πξνζσπηθνχ (γηα ηνπιάρηζηνλ κηα επηπιένλ (1) ΔΜΔ
Μηζζσηήο Δξγαζίαο), ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10% θαη κφλν κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ.
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Πνζνζηά Δλίζρπζεο – Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα
Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε
Ιδησηηθή πκκεηνρή
(Κνηλνηηθή & Δζληθή)
%
%
i. 40%
i. 60%
ii. 50%
ii. 50%

Πεξηθέξεηεο
(γηα ην χλνιν ησλ
Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο)

(ζηην πεπίπηυζη ππόζλητηρ
Νέος Πποζυπικού) για
ηοςλάσιζηον μία επιπλέον (1)
ΕΜΕ μιζθυηήρ επγαζίαρ
(η επίτεςξη τος στόσος ελέγσεται
κατά την τελική πιστοποίηση τος
έπγος)

(ζηην πεπίπηυζη ππόζλητηρ
Νέος Πποζυπικού) για
ηοςλάσιζηον μία επιπλέον (1)
ΕΜΕ μιζθυηήρ επγαζίαρ
(η επίτεςξη τος στόσος ελέγσεται
κατά την τελική πιστοποίηση τος
έπγος)

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
ν

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ειάρηζηεο δαπάλεο θαηά ην 1 έηνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ Π/Τ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ – ηνπ επηρνξεγνχκελνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ππνβιεζείζεο δαπάλεο)
θαη έσο ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ
(ππνβιεζείζεο δαπάλεο). Οη Γαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα έρνπλ
απνηειέζεη αληηθείκελν Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο εθφζνλ ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο
ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.

Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο Γαπάλεο











Μεηά ηελ Τπνγξαθή ηεο Απφθαζεο Έληαμεο, είλαη δπλαηή ε Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 40% ηεο
Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν Γηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη Ιζφπνζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο
απφ Αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην Ίδξπκα ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦ κε δηάξθεηα ηζρχνο είηε ανξίζηνπ
ρξφλνπ είηε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ιήμε κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο.
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο, ε εμφθιεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο:
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ Δπξψ (500€)
θαη ΚΑΣΩ (ρσξίο ΦΠΑ), κπνξεί λα εμνθιείηαη θαη δίρσο ηε Υξήζε Σξαπεδηθνχ Μέζνπ Πιεξσκήο, δειαδή
κπνξεί λα γίλεηαη κε Μεηξεηά !
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ Δπξψ (500€)
θαη ΑΝΩ (ρσξίο ΦΠΑ), ζα ΠΡΔΠΔΙ ε Σκεκαηηθή ή Οιηθή Δμφθιεζή ηεο, λα γίλεη κε ηε Υξήζε
Σξαπεδηθνχ Μέζνπ Πιεξσκήο (π.ρ., Δπηηαγή Δπηρείξεζεο, Σξαπεδηθή Δπηηαγή, Καηάζεζε, Έκβαζκα –
Απαγοπεύεηαι η Πληπυμή ηηρ με Επιηαγέρ Πελαηών !!!)
Σηιρ πεπιπηώζειρ πος ο ΦΠΑ βαξχλεη ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ Άζθεζε
ησλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο φζν θαη γηα ηελ Άζθεζε ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ο ΦΠΑ είναι ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ θαηά
ην πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. εκεηψλεηαη φηη, φηαλ ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πλνιηθφ Δπηρνξεγνχκελν Πξνυπνινγηζκφ θαη ζε θακία πεξίπησζε ΓΔΝ ηνλ
πξνζαπμάλεη !
πκβάζεηο ή Ιδησηηθά πκθσλεηηθά ζπληάζζνληαη θαη πξνζθνκίδνληαη ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε
Φνξνινγηθή Ννκνζεζία.
Γηα θάζε πκβνπιεπηηθή Τπεξεζία ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΙ ζρεηηθή χκβαζε κε ηελ Δπηρείξεζε. Η ελ ιφγσ
χκβαζε, αλεμαξηήησο ηνπ Κφζηνπο ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη Ννκίκσο
Καηαρσξεκέλε ζην TAXISNET
Καηά ηε δηάξθεηα Τινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, επηηξέπνληαη έσο δχν (2) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
Μέρξη ηελ Οινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζα ΠΡΔΠΔΙ λα πξνζθνκηζηεί Αλαλεσκέλε ή Τθηζηάκελε Άδεηα
Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο ε νπνία ζα ΠΡΔΠΔΙ λα πεξηιακβάλεη ηνλ φπνην Δμνπιηζκφ / Μεραλήκαηα
έρνπλ εληαρζεί / επηδνηεζεί ζην / απφ ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν !!! ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα έρεη εθδνζεί
κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνζθνκηζηεί κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ !!!
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΩΝ
Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

1.

Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο &
Πεξηβάιινλ Υψξνο

2.

Μεραλήκαηα –
Δμνπιηζκφο

3.

Δμνπιηζκφο &
Δγθαηαζηάζεηο
Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο &
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο & Ύδαηνο

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ ΟΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ:
Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο εξγαζίεο κεηά ή άλεπ πιηθψλ επί θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη θάζε
κνξθήο εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
1.1 Να εμαζθαιηζηεί θαη λα πξνζθνκηζηεί ε απαηηνχκελε ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ αδεηνδφηεζε γηα ηηο
εθηεινχκελεο εξγαζίεο.
1.2 Να ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο εμαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο
ηεο επέλδπζεο. Η ηδηνθηεζία, ε κίζζσζε, ε ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχεηαη κε ην 1ν
αίηεκα πηζηνπνίεζεο θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. Δηδηθά γηα αλέγεξζε θηηξίνπ, ην κηζζσηήξην πξέπεη λα
είλαη δψδεθα (12) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο.
1.3 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ππνρξεσηηθέο θαη ζρεηηδφκελεο, είηε κε ηελ έθδνζε αδεηψλ είηε κε ηελ επίβιεςε δαπάλεο.
1.4 Γελ είλαη επηιέμηκεο ζηελ παξνχζα Καηεγνξία δαπάλεο κειεηψλ αλαθαίληζεο, δηαθφζκεζεο θαη ινηπέο παξεκθεξείο δαπάλεο
κειεηψλ, εθηφο εάλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο δηαπηζησζεί φηη θαηέιεμαλ ζε εθαξκνγή.
1.5 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο,
θφξνπο, ηέιε.
Δπηιέμηκεο είλαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, λέσλ ζχγρξνλσλ
κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θάζε κνξθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
2.1 Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
2.2 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ.
2.3 Η δαπάλε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε κφλν φηαλ ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1665/1986 (ΦΔΚ 194 Α’), φπσο ηζρχεη, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη
Σνπξηζκνχ 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014¬2020 –
Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο ∆ηαρείξηζεο θαη
Δλδηάκεζνπο Φνξείο – ∆ηαδηθαζία Δλζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΦΔΚ 1822/Β/24.08.2015), φπσο
ηζρχεη.
2.4 ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ σο έλαλ εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ επέλδπζεο ηνλ ΚΑΓ 49, ηνλ ΚΑΓ 50, ηνλ ΚΑΓ 77 ή
αλαιπηηθνχο απηψλ, ε πξνκήζεηα απηνθηλνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζθαθψλ ζαιάζζεο ρσξίο πιήξσκα θαη
πνδειάησλ θάζε κνξθήο πνπ πξννξίδνληαη πξνο εθκίζζσζε, ζεσξείηαη εμνπιηζκφο.
Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο θαη κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
3.1 Δθφζνλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο εξγαζίεο κεηά ή άλεπ πιηθψλ, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο Καηεγνξίαο (1) αλσηέξσ.
3.2 Δθφζνλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο Καηεγνξίαο (2) αλσηέξσ.
3.3 ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ., απαηηείηαη:
 λα εμαζθαιηζηνχλ, εθφζνλ απαηηνχληαη, νη θαηάιιειεο αδεηνδνηήζεηο
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4.
Πηζηνπνίεζε
Γηαρεηξηζηηθψλ
πζηεκάησλ

Μέρξη 3.000€ αλά
Πηζηνπνηεηηθφ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Πξνθαηαξηθηηθψλ
Γαπάλσλ ηεο
Πηζηνπνίεζεο

5.

Πξνβνιή - Πξνψζεζε

Μέρξη 15.000€

Λνγηζκηθά & Τπεξεζίεο
Λνγηζκηθνχ

Μέρξη 25.000€

Μεηαθνξηθά Μέζα

Μέρξη 15.000€

6.

7.

ηφζν γηα ηελ πινπνίεζε φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ.
ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο
 ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ
θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο
 ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ απνθέξεη νηθνλνκηθφ φθεινο.
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε, θαζψο θαη ζηε ιήςε ησλ
αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηνλ φξν ην πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ., ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO
27001) λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.

Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο / ηνπ πξντφληνο ηεο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
5.1 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο κφλν σο εθζέηεο. Η ζπκκεηνρή πξέπεη λα αθνξά, είηε ζηελ πξνψζεζε ππαξρφλησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο, είηε ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δεδνκέλεο γηα ηελ
επηρείξεζε-εθζέηε αγνξέο.
5.2 ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν
θφζηνο (θφζηνο ζπκκεηνρήο, δηακνλή, κεηαθίλεζε, κεηαθνξά πιηθψλ θιπ) ΓΔΝ ζα ππεξβαίλεη ηηο 3.000€/ έθζεζε.
5.3 ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζην Δμσηεξηθφ ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο (θφζηνο
ζπκκεηνρήο, δηακνλή, κεηαθίλεζε, κεηαθνξά πιηθψλ θιπ) ΓΔΝ ζα ππεξβαίλεη ηηο 6.000€ / έθζεζε.
5.4 Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ηηο εθεκεξίδεο.
5.5 Σν θφζηνο αλαβάζκηζεο ππάξρνπζαο ή ε δεκηνπξγία λέαο ηζηνζειίδαο ΓΔΝ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.500€. Η
λέα ή ε αλαβαζκηζκέλε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην/ηα
ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα.
Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ ππφ ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο:
6.1 Πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ λα είλαη θαηλνχξην θαη ε επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο ηεο άδεηαο ρξήζεο απηνχ.
6.2 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο είλαη επηιέμηκε κέρξη έλα έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο.
6.3 Σν θφζηνο παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ/Δθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε απηψλ είλαη επηιέμηκν σο
δαπάλε κέρξη θαη 20% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο.
6.4 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνθαηαζθεπή ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα
ρξεκαηνδφηεζε.
6.5 Γελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ επηρείξεζε.
6.6 Οη Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο / ρξήζεο Λνγηζκηθνχ ππφ θαζεζηψο «Software as a Service», «cloud computing» ή άιιν
παξεκθεξέο απηνχ, είλαη επηιέμηκεο.
6.7 ε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη
κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην/ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα (νη δαπάλεο
κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο).
Πξνκήζεηα απηνθηλνχκελσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ ππφ ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:
a. Σν κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
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8.
Παξαθνινχζεζε
Τινπνίεζεο
Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ

Μέρξη 2.500€

Μειέηεο / Έξεπλεο
Αγνξάο

5.000€ θαη Μέρξη
2.500€ αλά Μειέηε

9.

10.
Μηζζνινγηθφ Κφζηνο
Δξγαδνκέλσλ
(Τθηζηάκελν ή/θαη Νέν
Πξνζσπηθφ) κε ρξήζε
ξήηξαο επειημίαο, Άξζξν
98 ΚΑΝ ΔΔ 1303/2014 θαη
Άξζξν 2 παξ. 3 ηεο
ΤΑΔΚΔΓ.

40% θαη Μέρξη
24.000€ σο
αθνινχζσο 12.000€
αλά ΔΜΔ (Τθηζηάκελε
ή/θαη Νέα Θέζε
Δξγαζίαο) θαη κέρξη
δχν (2) ΔΜΔ
εκεηψλεηαη φηη ΓΔΝ
είλαη επηιέμηκε ε
πξφζιεςε ζπδχγσλ
θαη ζπγγελψλ α΄ & β΄
βαζκνχ

b. Σν κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη:
 είηε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
 είηε κηθηήο/πνιιαπιήο ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) ζέζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά
πειαηψλ θαηαιπκάησλ ρσξίο θφκηζηξν.
c. Η δαπάλε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε κφλν φηαλ ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα
ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1665/1986 (ΦΔΚ 194 Α’), φπσο ηζρχεη, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη
Σνπξηζκνχ 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014¬2020 –
Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη
Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΦΔΚ 1822/Β/24.08.2015), φπσο
ηζρχεη.
d. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ.
e. ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ σο έλαλ εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ επέλδπζεο ηνλ ΚΑΓ 49, ηνλ ΚΑΓ 50, ηνλ ΚΑΓ 77 ή
αλαιπηηθνχο απηψλ, ε πξνκήζεηα απηνθηλνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζθαθψλ ζαιάζζεο ρσξίο πιήξσκα θαη
πνδειάησλ θάζε κνξθήο πνπ πξννξίδνληαη πξνο εθκίζζσζε, ζεσξείηαη εμνπιηζκφο.
Οη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο επελδχζεσλ είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο:
8.1 Αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο
8.2 Οη πηζαλέο δαπάλεο δηακνλήο, κεηαθίλεζεο θαη ινηπέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνιηθή
ακνηβή ηνπο θαη δελ είλαη επηιέμηκεο σο δηαθξηηέο δαπάλεο.
8.3 Σν επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζφ/χςνο απηψλ ΓΔΝ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 2.500€.
Μειέηεο θαη έξεπλεο θάζε κνξθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
9.1 Ο επηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε κειέηε ή έξεπλα ΓΔΝ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.500€. Δπίζεο, ν
ζπλνιηθφο επηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο ζηελ θαηεγνξία απηή ΓΔΝ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 5.000€.
9.2 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απφθηεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο ή λφκηκνπ απαιιαθηηθνχ απφ απηήλ, κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη παξεκθεξείο κειέηεο νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
10.1 Οη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κε εμαξηεκέλε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε (κηζζσηή εξγαζία).
10.2 Γαπάλεο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
10.3 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ.
10.4 Οη ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2015 ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο ηειεπηαίν έηνο
πινπνίεζεο ζεσξνχληαη νη δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ
10.5 ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε
ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ ηνπο παξακέλεη θαη, εθφζνλ δελ εθπιεξσζεί ζηελ
νινθιήξσζε, αθνξά ζηνπο επφκελνπο ηεο νινθιήξσζεο κήλεο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 12 κελψλ.
10.6 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο ην θφζηνο ηεο νπνίαο επηρνξεγείηαη απφ άιιν Φνξέα (πρ ΟΑΔΓ), πξνζκεηξάηαη ζηε δηαηήξεζε
Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ ΓΔΝ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ζηελ παξνχζα Καηεγνξία
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Γαπαλψλ.
10.7 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο α’ θαη β’ βαζκνχ κε ηνπο Δηαίξνπο /
Μεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, πξνζκεηξάηαη ζηε δηαηήξεζε Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ
ΓΔΝ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ζηελ παξνχζα Καηεγνξία Γαπαλψλ.
10.8 ινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε ΔΜΔ. Δξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδνληαη σο θιάζκαηα
ΔΜΔ.
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
10.1 Οη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κε εμαξηεκέλε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε (κηζζσηή εξγαζία).
10.2 Γαπάλεο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
10.3 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ.
10.4 ηελ πεξίπησζε επηρνξήγεζεο λενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ, νη επηρνξεγνχκελεο εηήζηεο κνλάδεο
εξγαζίαο (ΔΜΔ) πξέπεη λα είλαη πξφζζεηεο (δει. λα πξνζαπμάλνπλ) σο πξνο ηηο ΔΜΔ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην έηνο
2015. Οη πξφζζεηεο επηρνξεγνχκελεο ΔΜΔ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ζεσξνχληαη νη δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο
εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ.
10.5 ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε
ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαη λένπ Πξνζσπηθνχ ηνπο παξακέλεη θαη, εθφζνλ δελ εθπιεξσζεί ζηελ
νινθιήξσζε, αθνξά ζηνπο επφκελνπο ηεο νινθιήξσζεο κήλεο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 12 κελψλ.
10.6 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο ην θφζηνο ηεο νπνίαο επηρνξεγείηαη απφ άιιν Φνξέα (πρ ΟΑΔΓ), πξνζκεηξάηαη ζηε
δηαηήξεζε Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ζηελ παξνχζα
Καηεγνξία Γαπαλψλ.
10.7 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο α’ θαη β’ βαζκνχ κε ηνπο Δηαίξνπο /
Μεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, πξνζκεηξάηαη ζηε δηαηήξεζε Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ
δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ζηελ παξνχζα Καηεγνξία Γαπαλψλ.
10.8 ινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε ΔΜΔ. Δξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδνληαη σο θιάζκαηα
ΔΜΔ.

Καηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο θαζψο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην άζξνηζκα ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ ζηηο Καηεγνξίεο κε Α/Α (1), (2) θαη (3) αλσηέξσ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ λα είλαη κεγαιχηεξν ή
ίζν ηνπ 50% ηνπ πλνιηθνχ Δπηρνξεγνχκελνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 70.000.000€ (Γεκφζηα
Γαπάλε) θαη θαηαλέκεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο σο εμήο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
(ζε Δπξψ - €)
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή
28.756.000
Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο,
23.044.000
Βφξεην Αηγαίν Κξήηε
Αηηηθή
9.800.000
ηεξεά Διιάδα
2.800.000
Νφηην Αηγαίν
5.600.000
ΤΝΟΛΑ
70.000.000
Απφ ηα 50.000.000€ ηα νπνία αθνξνχλ ηα Καηαιχκαηα:
- ηα 10.000.000€, ζα δηαηεζνχλ ζε Νέεο Δπηρεηξήζεηο θαη
- ηα 40.000.000€ ζα δηαηεζνχλ ζε Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πιήξεηο
δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2014 θαη 2015).
Δπίζεο απφ ηα 20.000.000€ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο Λνηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο:
- ηα 5.000.000€ ζα δηαηεζνχλ ζε Νέεο Δπηρεηξήζεηο θαη
- ηα 15.000.000€ ζα δηαηεζνχλ ζε Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πιήξεηο
δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2014 θαη 2015).
Η θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηα Καηαιχκαηα έρεη σο εμήο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ
ΝΔΑ
ΤΝΟΛΟ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε,
16.432.000 €
4.108.000 €
20.540.000 €
Κεληξηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο,
Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιφληα Νεζηά,
13.168.000 €
3.292.000 €
16.460.000 €
Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν,
Κξήηε
Αηηηθή
5.600.000 €
1.400.000 €
7.000.000 €
ηεξεά Διιάδα
1.600.000 €
400.000 €
2.000.000 €
Νφηην Αηγαίν
3.200.000 €
800.000 €
4.000.000 €
ΤΝΟΛΟ
40.000.000 €
10.000.000 €
50.000.000 €
Η θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηηο Λνηπέο Σνπξηζηηθέο
Δπηρεηξήζεηο έρεη σο εμήο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ
ΝΔΔ ΛΟΙΠΔ
ΤΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΔ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε,
6.162.000 €
2.054.000 €
8.216.000 €
Κεληξηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο,
Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιφληα Νεζηά,
4.938.000 €
1.646.000 €
6.584.000 €
Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν,
Κξήηε
Αηηηθή
2.100.000 €
700.000 €
2.800.000 €
ηεξεά Διιάδα
600.000 €
200.000 €
800.000 €
Νφηην Αηγαίν
1.200.000 €
400.000 €
1.600.000 €
ΤΝΟΛΟ
15.000.000 €
5.000.000 €
20.000.000 €
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