
 

 

 

Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης  

Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020). 
 

Προκηρύχθηκε η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών 

επιχειρήσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων». Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ ΕΥΡΩ (πανελλαδικά). 

Επιχορηγούνται επενδύσεις από €25.000 έως €400.000 με επιδότηση από 45% έως 50%. 

Η έναρξη των αιτήσεων ξεκινάει στις 18/12/2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28/03/18. 

 

Δικαιούχοι: 

Κατηγορία Α:  Νέες τουριστικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 7/11/2017. 

Κατηγορία Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν ήδη συσταθεί αλλά έχουν μηδενικά 

έσοδα και δεν διαθέτουν σήμα λειτουργίας. 

 

Επιχορηγούμενες Δαπάνες: 

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται (επιλέξιμες από 07/11/2017) περιλαμβάνουν: 

 Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 

 Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Λογισμικό 

 Μεταφορικά Μέσα  

 Δαπάνες Προστασίας Περιβάλλοντος / Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Iso - Haccp - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

 Δαπάνες Προβολής - Προώθησης  

 Αμοιβές Συμβούλων/ Μηχανικών κτλ 

 

Δραστηριότητες που Επιχορηγούνται: 

 Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω, δυναμικότητας τουλάχιστον 10 κλινών. 

 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων. 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping 3* και άνω), ξενώνες νεότητας. 

 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα/ τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (πάνω από τρεις). 

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/ διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω, δυναμικότητας 

τουλάχιστον 10 κλινών. 

 Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός/ θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, 

άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, κα.  

 Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού 

 



 

 

 

Ενδεικτικές επιχειρήσεις που επιχορηγούνται: 

Εντάσσονται καταλύματα, ξενοδοχεία, καθώς και λοιπές επιχειρήσεις τουρισμού, 

όπως: τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και 

εκμετάλλευσης παραλιών, υπηρεσίες κράτησης, υπηρεσίες μεταφορών, τουριστικοί 

ξεναγοί, ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, εκμίσθωση 

μεταφορικών μέσων, rent a car, θαλάσσιες μεταφορές κτλ. Επίσης θαλάσσια σπορ όπως 

καταδύσεις, κανό, ποδήλατο κα, γήπεδα γκολφ, τένις, ποδοσφαίρου, χώροι ιππασίας κα. 

 

Τι νέο έχει το πρόγραμμα (www.keh.gr):  

 Βασικά απαιτούμενα για την αίτηση στο πρόγραμμα είναι η βεβαίωση χρήσης γης και η 

απόδειξη ύπαρξης κεφαλαίων για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. 

 Η ιδία συμμετοχή (κεφάλαια) πρέπει να καλύπτει το 30% - 50% του έργου και 

αποδεικνύεται είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών, είτε με βεβαίωση θετικής 

προδιάθεσης/ έγκρισης δανείου από τράπεζα. Αποτελεί σημαντικό βαθμολογικό κριτήριο. 

 Εάν γίνει αύξηση του προσωπικού κατά 1 θέση εργασίας (για 1 έτος), το ποσοστό 

επιχορήγησης προσαυξάνεται από 45% στο 50%.  

 Δίνεται δυνατότητα χρήσης προκαταβολών από προμηθευτές. 

 

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση θα πρέπει: 

 Να γίνει σύσταση της επιχείρησης. 

 Εντός 12 μηνών να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες (δόμησης κτλ). 

 Εντός 16 μηνών να γίνει τουλάχιστον το 25% του έργου. 

 Εντός 30 μηνών να γίνει η ολοκλήρωση του έργου. 

 

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από 

τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου 

business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.  
 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις τουριστικών επιχειρήσεων ☆ 

*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 
 

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας (εγκεκριμένων επενδύσεων) στο πρόσφατο επιχορηγούμενο 

πρόγραμμα Τουρισμού (ανήλθαν σε ποσοστό εγκρίσεων πάνω από το 70%) αποτελούν 

την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.   
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