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1. Ειςαγωγι
Ο Οδθγόσ Υποβολισ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να
πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ
δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ωσ τθν παραλαβι των
αιτιςεων των Επενδυτικϊν Σχεδίων από τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε.
Συγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα:






το Φορζα που προκθρφςςει τθ Δράςθ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι υλοποιείται,
τθ γενικι περιγραφι τθσ Δράςθσ,
ενθμερωτικά ςτοιχεία τθσ Δράςθσ όπωσ το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, το είδοσ των
παρεχόμενων ενιςχφςεων, τισ προχποκζςεισ και όρουσ επιλεξιμότθτασ, το
χρονοδιάγραμμα και τον προχπολογιςμό τθσ Δράςθσ, τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ και
δαπάνεσ κακϊσ και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ,
χαρακτθριςτικά των Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ενίςχυςθσ, όπωσ ειδικά
χαρακτθριςτικά, επιλεξιμότθτα ενεργειϊν και δαπανϊν, διάρκεια και προχπολογιςμό
Επενδυτικϊν Σχεδίων κακϊσ και διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων.
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2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ
2.1.

Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Θ εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που
ςυςτάκθκε με τθν απόφαςθ 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008). Σκοπόσ τθσ εταιρίασ
είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013.
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ πραγματοποιοφνται ενζργειεσ ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται:
α) θ χωρίσ αντάλλαγμα υποςτιριξθ των δικαιοφχων για δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», φςτερα από αίτθςθ του
δικαιοφχου και υπογραφι ςχετικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία,
β) θ ανάλθψθ ωσ δικαιοφχου ι ενδιάμεςου φορζα τθσ υλοποίθςθσ πράξεων ςχετικζσ με
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ ι ςε
επιχειριςεισ (κρατικζσ ενιςχφςεισ) και χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και άλλεσ πθγζσ, κακϊσ και
γ) θ ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ που χρθματοδοτοφνται από το
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και από εκνικοφσ πόρουσ.

2.2.

Η Ψθφιακι Στρατθγικι

Σε εκνικό επίπεδο θ «Εκνικι Ψθφιακι Στρατθγικι 2006 – 2013» αποτελεί το βαςικό
εργαλείο τθσ ανάπτυξθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθ χϊρα
μασ. Θ Ψθφιακι Στρατθγικι ειςζρχεται το 2008 ςτθ δεφτερθ φάςθ υλοποίθςισ τθσ. Ζχοντασ
υλοποιιςει από το 2006 εκατοντάδεσ δράςεισ που αξιοποιοφν τισ ΤΡΕ ςε όλο ςχεδόν το
εφροσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ, θ Ψθφιακι Στρατθγικι ακολουκεί μια διαφορετικι
φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ νζων δράςεων και αντί για μεμονωμζνεσ δράςεισ, ςχεδιάηονται πια
ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που αποτελοφνται από ςφνολα δράςεων.
Τα ςφνολα δράςεων αποκτοφν τθν «κωδικι» ονομαςία «Νιματα Δράςεων». Μζχρι ςιμερα
ζχουν προςδιοριςκεί εννιά (9) Νιματα Δράςεων, τα οποία με εργαλείο τισ ΤΡΕ
αντιςτοιχοφν ςε κρίςιμεσ κακθμερινζσ διαςτάςεισ τθσ ηωισ των πολιτϊν και των
επιχειριςεων.
Στα εννιά (9) νιματα που ζχουν οριςτεί περιζχεται και το Νιμα 6: «Συμβολι των ΤΡΕ ςτο
‘Ευηιν’».

2.3.

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (ΕΡ-ΨΣ) είναι ζνα από τα
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Συμβάλει ςτον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΡΑ, εντάςςεται
ςτθ 2θ κεματικι προτεραιότθτα που αφορά ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομίασ και
ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Αποτελεί το ςθμαντικότερο
χρθματοδοτικό εργαλείο ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ.
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Στόχοσ του ΕΡ-ΨΣ είναι θ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)». Το ΕΡ-ΨΣ
αναπτφςςεται ακολουκϊντασ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ «Ψθφιακισ
Στρατθγικισ 2006-2013» και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ του ςε δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ
(ΑΡ):
•

ΑΡ1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ

•

ΑΡ2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ

Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ εξυπθρετοφνται από ζξι Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ), θ επίτευξθ των
οποίων εξαςφαλίηει αφενόσ τθ διάχυςθ των ΤΡΕ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ
πολίτεσ και, αφετζρου μεγιςτοποιεί τισ ωφζλειεσ από τθ χριςθ των ΤΡΕ, προςαρμόηοντασ
τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Οι Ειδικοί Στόχοι των δφο Αξόνων
Ρροτεραιότθτασ είναι:
I.

ΕΣ1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ

II.

ΕΣ1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ
αποτελεςματικότθτασ Δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ

III.

ΕΣ1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι οικονομία

IV.

ΕΣ1.4: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν τισ ΤΡE

V.

ΕΣ2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα

VI.

ΕΣ2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ

και

βελτίωςθ

Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο ΕΡ-ΨΣ πρζπει να αντιςτοιχίηονται με Άξονεσ
Ρροτεραιότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχοφσ Ειδικοφσ Στόχουσ του Ρρογράμματοσ.

2.4.

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ Στόχοσ 1.1

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των
ΤΡΕ ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ. Οι
παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία:
•

επιχειριςεισ,

•

εργαηόμενουσ και

•

φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα.

Θ εξειδίκευςθ που παρζχει ο Ειδικόσ Στόχοσ 1.1., αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν
και αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Λδιαίτερθ
ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΜΜΕ,
τόςο ςε ό,τι αφορά νζεσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ όςο και ςε κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ
τουσ. Σθμαντικά οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Ειδικοφ Στόχου 1.1
προζρχονται ενδεικτικά από :
•

Ραρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ προσ τισ νζεσ
τεχνολογίεσ,

•

Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΤΡΕ ανά κλάδο τθσ οικονομίασ,

•

Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ
τουσ μζςω ΤΡΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ,
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•

Ενζργειεσ διάχυςθσ ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΤΡΕ,

•

Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και

•

Δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ
περιφζρεια.

2.5.

ανάπτυξθσ

ευρυηωνικϊν

δικτφων

ςτθν

Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα

Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΕΡ-ΨΣ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 κα αξιοποιθκοφν
και πόροι από τα παρακάτω Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, και από τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ‘Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ. Για τθν παροφςα Δράςθ αξιοποιοφνται πόροι
από:
•

•

«Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ»
o

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ»

o

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ»

«Ε.Ρ. ΚΘΤΘΣ & ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ»
o

•

«Ε.Ρ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΘΡΕΛΟΥ»
o

•

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ προςπελαςιμότθτασ
Στερεάσ Ελλάδασ»

«Ε.Ρ. ΑΤΤΛΚΘΣ»
o

2.6.

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου»

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
καινοτομίασ και τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ».

Η προκθρυςςόμενθ Δράςθ

Θ Δράςθ Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία
Διαδικτυακϊν Τόπων Ρροβολισ και Συςτθμάτων Ηλεκτρονικϊν Κρατιςεων (ςτθ ςυνζχεια
«digi-lodge») εντάςςεται ςτο ςφνολο των δράςεων του 6ου Νιματοσ τθσ Ψθφιακισ
Σφγκλιςθσ με κφριο ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν που
ςυμβάλουν ςτθν ψυχαγωγία, τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό, τον τουριςμό, τθν υγεία κακϊσ
και κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που βελτιϊνει τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, εξοικονομεί
χρόνο και τουσ διευκολφνει ςτισ κακθμερινζσ τουσ ψυχαγωγικζσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ.
Ρεριλαμβάνεται ςε μια ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 και
ειδικότερα ςτον Ειδικό Στόχο 1.1 του ΕΡ-ΨΣ, Κωδικοφ Κζματοσ Ρροτεραιότθτασ 14
«Υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΜΜΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ,
δικτφωςθ κλπ.)», οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
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3. Η Δράςθ «digi-lodge»
3.1.

Γενικά για τθ Δράςθ

Θ Δράςθ Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία
Διαδικτυακϊν Τόπων Ρροβολισ και Συςτθμάτων Ηλεκτρονικϊν Κρατιςεων «digi-lodge»,
αφορά τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ από επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ωσ ξενοδοχειακά ι τουριςτικά καταλφματα, λειτουργοφν εντόσ τθσ
Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ)1998/2006,
όπωσ ιςχφει.
H ςυγκεκριμζνθ Δράςθ αποςκοπεί:





ςτθ διεκνι προβολι τθσ χϊρασ μασ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ για τθ διαδικτυακι προβολι
των τουριςτικϊν μονάδων που διακζτει ςτθν επικράτεια,
ςτθν μείωςθ τθσ εποχικότθτασ και τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, μζςω τθσ
αφξθςθσ τθσ προςζλευςθσ ξζνων επιςκεπτϊν και τθσ παράλλθλθσ ςυνεχοφσ ποιοτικισ
αναβάκμιςθσ των ειδικϊν τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων & παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
ςτθν υιοκζτθςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων εργαλείων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ &
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) από τισ ίδιεσ τισ τουριςτικζσ μονάδεσ για το ςυνεχι εκςυγχρονιςμό
τουσ.

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, οι τουριςτικζσ μονάδεσ κα ενιςχυκοφν μζςω τθσ Δράςθσ για:
1.
τθν ανάπτυξθ νζων εφαρμογϊν διαδικτυακισ προβολισ και επικοινωνίασ τουσ με
δυνατότθτεσ θλεκτρονικϊν κρατιςεων, όςο και για
2.
τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των εφαρμογϊν με υφιςτάμενα ι νζα ςυςτιματα
βζλτιςτων πρακτικϊν μθχανογράφθςθσ τουριςτικϊν μονάδων.
Ειδικοί ςτόχοι τθσ δράςθσ με τθν επιχοριγθςθ των δφο παραπάνω ενεργειϊν είναι:





3.2.

θ πραγματοποίθςθ κρατιςεων μζςω διαδικτφου για όλο το εφροσ των υπθρεςιϊν και
προϊόντων των τουριςτικϊν μονάδων (υποχρεωτικά για υπθρεςίεσ διαμονισ και
επικυμθτά για τυχόν λοιπζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ),
θ ποιοτικι και ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ των τουριςτικϊν μονάδων κακϊσ και τθσ
τοποκεςίασ ςτθν οποία βρίςκονται,
θ προςζλκυςθ νζων επιςκεπτϊν και θ διατιρθςθ πελατϊν μζςω τθσ παροχισ
ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τισ τουριςτικζσ μονάδεσ, τόςο πριν όςο
και κατά τθ διάρκεια διαμονισ.

Σκοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ

Θ ςκοπιμότθτα και αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ «digi-lodge», προκφπτει αν
λθφκεί υπόψθ ότι oι διεκνείσ τάςεισ ςχετικά με τθν χριςθ των ΤΡΕ ςτον τομζα του
τουριςμοφ περιλαμβάνουν τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ του προοριςμοφ, τθν θλεκτρονικι
διαχείριςθ των ςχζςεων πελατείασ και τθν προνομιακι χριςθ των πολυμζςων και των
τεχνικϊν εικονικισ πραγματικότθτασ.
Σφμφωνα με το Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) θ Ελλάδα
βρίςκεται ςτθν 16θ κζςθ ανάμεςα ςε 133 χϊρεσ όςον αφορά τθν φιλοξενία προσ τουσ
8
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τουρίςτεσ, ςτθν 9θ κζςθ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των πολιτιςτικϊν αξιοκζατων και ςτθν 1θ
κζςθ ςτθν καταλλθλότθτα τθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ. Πςον αφορά τθν υποδομι τθσ
χϊρασ μασ ςε ςχζςθ με τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν θ Ελλάδα βρίςκεται
ςτθ 40θ κζςθ και ςτθν 57θ κζςθ ςτο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο του τουριςτικοφ
τομζα.
Τα προαναφερκζντα ςτατιςτικά ςτοιχεία επιβεβαιϊνονται και από τα ςτοιχεία ςχετικισ
ζρευνασ που πραγματοποιικθκε το 2007 από το Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ. Σε αντιπροςωπευτικό δείγμα ξενοδοχείων και καταλυμάτων, το 74% των
ξενοδοχείων ζχουν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τα
καταλφματα εκτιμάται ςε 37%. Ανάλογθ είναι και θ διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο κατθγορίεσ
ςχετικά με τθν φπαρξθ ιςτοςελίδασ, όπου το 63% των ξενοδοχείων διακζτει ιςτοςελίδα,
ζναντι του 30% των καταλυμάτων.
Θ ίδια ζρευνα αξιολόγθςε 184 διαδικτυακζσ ςελίδεσ ξενοδοχείων ι/και καταλυμάτων απ’
όπου προζκυψε ότι ςτισ ςελίδεσ αυτζσ υπάρχει πλοφςιο φωτογραφικό υλικό, πολλζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με το ξενοδοχείο και τθν γεωγραφικι του τοποκεςία, ωςτόςο
παρατθρικθκε ζντονα θ απουςία ζνδειξθσ χρονολογίασ ενθμζρωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ και
κυρίωσ θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν διακεςιμότθτα και τθν τιμολόγθςθ των δωματίων.
Συγκεκριμζνα το 71% των ιςτοςελίδων δεν παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν διακεςιμότθτα
των δωματίων και το 77% για τισ τιμζσ των δωματίων. Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 67%
των κρατιςεων πραγματοποιείται τθλεφωνικά.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν κρατιςεων
κρίνεται ωσ εξαιρετικά αναγκαία για τθν επακόλουκθ ανάπτυξθ του τουριςτικοφ τομζα. Θ
ανάγκθ αυτι γίνεται ακόμθ πιο ζντονθ αν λάβει κανείσ υπόψθ του ότι οι κρατιςεισ μζςω
διαδικτφου αυξάνονται τα τελευταία χρόνια με εκκετικοφσ ρυκμοφσ ειδικά από χϊρεσ
προζλευςθσ τουριςτϊν όπωσ είναι θ Αγγλία, θ Γερμανία, οι Σκανδιναβικζσ Χϊρεσ, κλπ.
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4. Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ «digi-lodge»
4.1.

Το Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ

H Δράςθ Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία
Διαδικτυακϊν Τόπων Ρροβολισ και Συςτθμάτων Θλεκτρονικϊν Κρατιςεων «digi-lodge»
υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου
2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ
ςθμαςίασ, όπωσ ιςχφει με βάςθ τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ρροςωρινό
κοινοτικό πλαίςιο για τθ λιψθ μζτρων κρατικισ ενίςχυςθσ με ςκοπό να ςτθριχκεί θ
πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ χρθματοπιςτωτικισ και
οικονομικισ κρίςθσ» (2009/C83/01).
Θ ενίςχυςθ που κα λάβει θ Επιχείρθςθ από τθν παροφςα Δράςθ, ακροιηόμενθ με
οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ ζχει λάβει ι κα λάβει θ Επιχείρθςθ βάςει τθσ ωσ άνω
Ανακοίνωςθσ ι βάςει του Κανονιςμοφ τθσ ΕΕ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de
minimis) κατά τθν περίοδο 01.01.2008 ζωσ 31.12.2010, δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό
των 500.000 €.
Ο κανονιςμόσ παρατίκεται ςτθν παράγραφο 6.3 του παρόντοσ οδθγοφ, ενϊ μπορεί να
ανακτθκεί και από το δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (www.digitalaid.gr/digi-lodge).

4.2.

Είδοσ Ραρεχόμενων Ενιςχφςεων

Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβάλουν.

4.3.

Ρροχποκζςεισ και Προι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ

Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων μποροφν να είναι επιχειριςεισ (διακριτζσ άδειεσ λειτουργίασ
τουριςτικισ μονάδασ) ανεξάρτθτα τθσ νομικισ μορφισ τουσ (όχι ενϊςεισ επιχειριςεων),
που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα.
Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ οι Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και
Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο) ι/και οι κυγατρικζσ τουσ. Επίςθσ, δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ οι
επιχειριςεισ που λειτουργοφν με τθ μορφι αςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν εταιριϊν ι
κοινοπραξίασ.
Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι επιχειριςεισ για τισ οποίεσ ςυντρζχουν
ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:

1) Η Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ωσ Ξενοδοχειακό ι Τουριςτικό κατάλυμα.
Ειδικότερα, δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ ζχουν:
A. Πλα τα ξενοδοχειακά καταλφματα (ξενοδοχεία) που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι
επικράτεια, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των κλινϊν και κατατάςςονται ανάλογα με τθ
λειτουργικι τουσ μορφι ςε κατθγορίεσ από 1 ζωσ 5 Αςτζρια. Ωσ ξενοδοχειακά
καταλφματα ορίηονται τα ακόλουκα:
i. Ξενοδοχείο Κλαςςικοφ tφπου
ii. Ξενοδοχείο τφπου Motel
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iii. Ξενοδοχείο τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων
iv. Ξενοδοχείο Κλαςςικοφ τφπου και επιπλωμζνων διαμεριςμάτων (Ξενοδοχείο μικτοφ
τφπου)
B.
i.

ii.
iii.
iv.

Πλα τα τουριςτικά καταλφματα που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι επικράτεια,
τα οποία περιλαμβάνουν:
όλεσ τισ μορφζσ ενοικιαηόμενων δωματίων και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων
διαμεριςμάτων που πλθροφν τισ ελάχιςτεσ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ και
υπθρεςιϊν για όλεσ τισ κατθγορίεσ κλειδιϊν και τισ ελάχιςτεσ υποχρεωτικζσ
απαιτιςεισ ανά κατθγορία κλειδιϊν
παραδοςιακά καταλφματα
τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ και επαφλεισ και
οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ (κάμπινγκ)

Τα παραπάνω ορίηονται βάςει των κάτωκι:
o
Ρροεδρικό Διάταγμα 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/07.03.2002) για τα ξενοδοχεία
o
Ρροεδρικό Διάταγμα 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) για τα ενοικιαηόμενα
δωμάτια και ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα διαμερίςματα
o
Ρροεδρικό Διάταγμα 33/79 (ΦΕΚ 10/Α/24.1.1979) για τα Ραραδοςιακά Καταλφματα
o
Απόφαςθ Γ.Γ. ΕΟΤ Αρ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β/1987) για τισ τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ
κατοικίεσ και επαφλεισ κακϊσ και για τισ οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ).
Για τθν επιβεβαίωςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου κα χρθςιμοποιείται ο πίνακασ
επιλζξιμων δραςτθριοτιτων που ακολουκεί:
Ρίνακασ 1: Κ.Α.Δ. Επιλζξιμων Δραςτθριοτιτων

Με βάςθ τθν κωδικοποίθςθ Κ.Α.Δ.-1997

Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ
(Κ.Α.Δ)

Ρεριγραφι

55.1 (και οι υποκατθγορίεσ του)

Ξενοδοχεία

55.2 (και οι υποκατθγορίεσ του)

Εγκαταςτάςεισ καταςκινωςθσ (κάμπινγκ) και άλλεσ επιχειριςεισ
παροχισ καταλφματοσ για μικρι χρονικι διάρκεια

Με βάςθ τθν κωδικοποίθςθ Κ.Α.Δ.-2008

Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ
(Κ.Α.Δ)

Ρεριγραφι

55.1 (και οι υποκατθγορίεσ του)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα

55.2 (και οι υποκατθγορίεσ του)

Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ

55.3 (και οι υποκατθγορίεσ του)

Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και
ρυμουλκοφμενα οχιματα
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•

Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. βάςει τθσ
Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ κακϊσ και τυχόν μεταβολϊν.

•

Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από αυτοφσ τουσ αρικμοφσ ζχει ωσ πρόκεμα κάποιον
από τουσ κωδικοφσ του Ρίνακα 1, τότε θ επιχείρθςθ κεωρείται ότι καλφπτει το
ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

Ραράδειγμα: επιχείρθςθ, θ οποία φζρει ςτθ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ κωδικό
δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ ,κωδ. Κ.Α.Δ.-1997} 55.23.13.04 «Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ
επιπλωμζνων διαμεριςμάτων για μικρι διάρκεια», ζχει ωσ πρόκεμα τον κωδικό 55.2, άρα
πλθροί το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.
2) Η Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το
νόμο άδειεσ λειτουργίασ.
Θ επιχείρθςθ κα πρζπει να προςκομίςει:



άδεια (Ειδικό Σιμα) λειτουργίασ από τθν αρμόδια δθμόςια υπθρεςία (Κεντρικι
Υπθρεςία Ε.Ο.Τ ι Διεφκυνςθ Τουριςμοφ Ρεριφερειϊν)
τυχόν λοιπζσ άδειεσ που φζρει θ τουριςτικι μονάδα (όπωσ π.χ. άδεια λειτουργίασ
εςτιατορίου), εφόςον υφίςτανται και εφόςον ςχετίηονται με τισ υλοποιοφμενεσ
ενζργειεσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ.

Η άδεια λειτουργίασ (κακϊσ και οι τυχόν λοιπζσ άδειεσ) κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά
τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ.
3) Η Επιχείρθςθ είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ πριν τθν
01.01.2009.
Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηεται θ θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτι καταγράφεται ςτθ ςχετικι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ
τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. Θ κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μπορεί να τεκμθριϊνεται
εναλλακτικά με ιςοδφναμα ζγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ θμερομθνία
ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (ειδικότερα, δθλϊςεισ φορολογίασ ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα
προθγοφμενων ετϊν).
Θ περίπτωςθ αυτι δεν αποκλείει εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν από
μεταβίβαςθ, απορρόφθςθ ι ςυγχϊνευςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι ενζργειεσ
αυτζσ ζλαβαν χϊρα μετά τθν 01.01.2009. Για τον ζλεγχο των παραπάνω ενεργειϊν είναι
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ
του φορζα τθσ επζνδυςθσ *Καταςτατικό Επιχείρθςθσ, Δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ, Βεβαίωςθ
Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ και Βεβαίωςθ Μεταβολϊν (όπου υφίςταται) από τθν οικεία
Δ.Ο.Υ.+

4) Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (εφόςον διαφζρει από το ςθμείο 1) δεν
εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι
οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙ (Ραράγραφοσ 7) του παρόντοσ
Οδθγοφ.
Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ.) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ
υποβλθκείςασ φορολογικισ διλωςθσ ι ιςοδφναμου εγγράφου τθσ Επιχείρθςθσ.
Συγκεκριμζνα:
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•

Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που
αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του εντφπου Ε3.

•

Και οι δφο αυτοί αρικμοί πρζπει να μθν ανικουν ςτον πίνακα με τισ μθ επιλζξιμεσ
(εξαιροφμενεσ) δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙ
του παρόντοσ Οδθγοφ. Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από τουσ δφο αυτοφσ
αρικμοφσ ανικει ςτον πίνακα των μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων, τότε θ
Επιχείρθςθ κεωρείται ότι δεν καλφπτει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

5) Η Επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από Ρρογράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν
Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν
αιτοφςα επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ 500.000 Ευρϊ.
Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ τα προγράμματα που
υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ
15θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ
ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ςτα οποία θ Επιχείρθςθ και οι επιχειριςεισ οι οποίεσ
ςυμμετζχουν ςε αυτι ι ςτισ οποίεσ αυτι ςυμμετζχει με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% ι
ζχει δικαίωμα ψιφου, ζχουν λάβει κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) ζωσ τθν θμερομθνία
υποβολισ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ.
Θ ενίςχυςθ που κα λάβει θ Επιχείρθςθ από τθν παροφςα Δράςθ (θ οποία λογίηεται ανά
διακριτό Α.Φ.Μ. και ςωρευτικά για τισ αιτιςεισ που μπορεί να υποβλθκοφν ανά διακριτι
άδεια λειτουργίασ τουριςτικισ μονάδασ) , ακροιηόμενθ με οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ ζχει
λάβει ι κα λάβει θ Επιχείρθςθ βάςει των αναφερομζνων ςτθν παρ. 4.1 του παρόντοσ
Οδθγοφ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 500.000 Ευρϊ κατά τθν περίοδο 01.01.2008
ζωσ 31.12.2010.
Σθμειϊνεται ότι: Για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
θλεκτρονικισ φόρμασ κα δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ των προγραμμάτων αυτϊν από
λίςτα που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ που κατά το παρελκόν ζχουν προκθρυχτεί με τον
κανονιςμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνασ De Minimis).

4.4.

Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ

Θ υποβολι αιτιςεων για τθν ζνταξθ ενιςχυόμενων πράξεων ςτθ Δράςθ «digi-lodge» κα
παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ διακζςιμθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που αντιςτοιχεί
ςτο ΕΡ-ΨΣ κακϊσ και ςε αυτι που αντιςτοιχεί ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ
Στιριξθσ και ςε κάκε περίπτωςθ, όχι περιςςότερο από δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν
θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ. Για τθν πορεία εξζλιξθσ του διακζςιμου
προχπολογιςμοφ κα υπάρχει ενθμζρωςθ από το διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ
www.digitalaid.gr/digi-lodge.
Θ ζναρξθ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, κα
ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και κα ζχει προκεςμία τουλάχιςτον
δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ.

4.5.

Ρροχπολογιςμόσ Δράςθσ

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που κα διατεκεί μζςω τθσ Δράςθσ «digi-lodge» ανζρχεται
ςτα 75.000.000 €, από τα οποία το 60% (45.000.000 €) προζρχεται από Δθμόςια Δαπάνθ,
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ενϊ το υπόλοιπο 40% (30.000.000 €) κα καλυφκεί με ιδιωτικι ςυμμετοχι. Θ Δράςθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ).
Θ κατανομι τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι
Σφγκλιςθ και ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ αποτυπϊνεται ςτον
ακόλουκο πίνακα:
Ρίνακασ 2: Ρεριφερειακι Κατανομι

Επιχειρθςιακό/
Ρεριφερειακό
Ρρόγραμμα

ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ

ΡΕΡ Μακεδονίασ –
Κράκθσ

Ρεριφζρεια

Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ
Ιπειροσ
Κεςςαλία
Λόνια Νθςιά
Δυτικι Ελλάδα
Ρελοπόννθςοσ
Βόρειο Αιγαίο
Κριτθ
Κεντρικι Μακεδονία
Δυτικι Μακεδονία

Διακζςιμθ Δθμόςια
Δαπάνθ

23.850.000 €

5.850.000 €
450.000 €

ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ
Ελλάδασ - Θπείρου

Στερεά Ελλάδα

2.700.000 €

ΡΕΡ Αττικισ

Αττικι

3.150.000 €

Νότιο Αιγαίο

9.000.000 €

ΡΕΡ Κριτθσ & Νιςων
Αιγαίου
Σφνολο

45.000.000,00 €
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4.6.

Ρλθροφορίεσ και Επικοινωνία για τθν προκθρυςςόμενθ Δράςθ

Κατά το διάςτθμα υποβολισ των αιτιςεων ενίςχυςθσ, οι επιχειριςεισ μποροφν να
επικοινωνοφν με τισ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. για κάκε ηιτθμα που ενδζχεται να
ςχετίηεται με:



Τεχνικά κζματα που αφοροφν ςτον τρόπο υποβολισ των προτάςεων
Κζματα που αφοροφν ςτουσ όρουσ τθσ Δράςθσ

Θ επικοινωνία μπορεί να γίνεται μζςω:




θλεκτρονικισ φόρμασ που είναι διακζςιμθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ
(www.digitalaid.gr/digi-lodge)
τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτον αρικμό τθσ εταιρίασ
ταχυδρομικισ αποςτολισ προσ: ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8 – 10561
Ακινα, με τθν ζνδειξθ Δράςθ «digi-lodge», αναφζροντασ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ
Επιχείρθςθσ και τον κωδικό τθσ πρόταςθσ

Για τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων, κα υπάρχει διακζςιμο Γραφείο
Αρωγισ το οποίο κα ανακοινωκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ και το οποίο κα
απαντάει ςε ερωτιςεισ πρϊτου επιπζδου (διευκρινιςτικζσ ι ςυχνότερεσ).
Για ερωτιματα – κζματα που χριηουν ειδικισ αντιμετϊπιςθσ, θ Επιχείρθςθ πρζπει να
αναμζνει απάντθςθ ςτο γραπτό ερϊτθμα ι αίτθμα τθσ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία υποβολισ του.
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5. Χαρακτθριςτικά Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων
5.1.

Ειδικά Χαρακτθριςτικά των Επενδυτικϊν Σχεδίων

Κάκε Επιχείρθςθ που είναι επιλζξιμθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 4.3. και
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-lodge» ζχει δικαίωμα να υποβάλει, να τθσ
εγκρικεί και να υλοποιιςει μία (1) μόνο επζνδυςθ ανά διακριτι άδεια λειτουργίασ
τουριςτικισ μονάδασ.

5.2.

Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν & Δαπανϊν

Κάκε επιχείρθςθ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-lodge» μπορεί να υποβάλει
επενδυτικι πρόταςθ ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων ενεργειϊν τθσ παρ. 5.2.1.
Στο πλαίςιο αυτϊν των ενεργειϊν, μποροφν να πραγματοποιθκοφν οι επιτρεπόμενεσ
δαπάνεσ τθσ παρ. 5.2.2.

5.2.1

Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν

Κάκε επιχείρθςθ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-lodge» μπορεί να υποβάλει
επενδυτικι πρόταςθ ςτο πλαίςιο των ακόλουκων επιλζξιμων ενεργειϊν:
•

Ε(1): Ρολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολισ τουριςτικισ μονάδασ με
δυνατότθτεσ online κρατιςεων (υποχρεωτικι ενζργεια)

•

Ε(2): Μθχανοργάνωςθ Τουριςτικϊν Μονάδων

•

Ε(3): Αςφρματθ Επικοινωνία

•

Ε(4): Θλεκτρονικι προϊκθςθ – προβολι

•

Ε(5): Ενζργειεσ ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςθσ

Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ κακϊσ και οι τυχόν επιμζρουσ περιοριςμοί, αναλφονται ςτον
ακόλουκο πίνακα:
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Ρίνακασ 3: Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ

Ε1: Ρολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολισ τουριςτικισ μονάδασ
με δυνατότθτεσ on line κρατιςεων
(ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΛΑ)
ανϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 80%
κατϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 50%
Η ενζργεια κα πρζπει να περιλαμβάνει:

Καταςκευι διαδικτυακοφ τόπου
o Σχεδίαςθ & λειτουργίεσ (γραφικά & ανάπτυξθ)
o Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (CMS)
o Ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ για μθχανζσ αναηιτθςθσ (Search engine optimized)
o Εργαλείο αναηιτθςθσ περιεχομζνου ςτο διαδικτυακό τόπο
-



Ρεριεχόμενο
o Φωτογραφίεσ καταλφματοσ και ευρφτερθσ περιοχισ
o Κείμενα περιγραφισ
o Ραροχζσ & υπθρεςίεσ καταλφματοσ
o Μεταφράςεισ περιεχομζνου (τουλάχιςτον 2 ακόμθ γλϊςςεσ πλθν τθσ ελλθνικισ)
-



Ραρουςίαςθ 3D – 360ο (προαιρετικά)
Multimedia περιεχόμενο (προαιρετικά)

Εφαρμογι online κρατιςεων
o Λειτουργία Διαδικτυακισ Μθχανισ Κρατιςεων (Web Booking Engine)
o Διαχείριςθ ςτοιχείων online κρατιςεων (δωμάτια/ κζςεισ, τιμοκατάλογοι, προςφορζσ, πολιτικι πλθρωμϊν/ ακυρϊςεων
κλπ.)
o Ραρουςίαςθ ςτοιχείων διακεςιμότθτασ τθσ τουριςτικισ μονάδασ ςε πραγματικό χρόνο
o Ενθμζρωςθ πελατϊν για τθν ολοκλιρωςθ online κράτθςθσ μζςω e-mail
-



Εγγραφι χρθςτϊν (προαιρετικά)
Newsletter(προαιρετικά)
Βιβλίο επιςκεπτϊν (προαιρετικά)

Online κρατιςεισ μζςω mobile ι voice Interactive κλπ. (προαιρετικά)
Online διαλειτουργικότθτα με λοιπζσ front/ back office εφαρμογζσ (property management, CRM κλπ.) (προαιρετικά)
Ενθμζρωςθ επιςκζπτθ για τθν ολοκλιρωςθ του booking μζςω mobile (προαιρετικά)
Online κρατιςεισ λοιπϊν παροχϊν και υπθρεςιϊν (προαιρετικά)

Υποδομι για αςφαλείσ online πλθρωμζσ
o Λειτουργία αςφαλοφσ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων και ελζγχου εγκυρότθτασ αρικμοφ πιςτωτικισ κάρτασ
Λειτουργία αςφαλοφσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ/ δζςμευςθσ ποςοφ μζςω online χρζωςθσ πιςτωτικισ κάρτασ (προαιρετικά)

Ε2: Μθχανοργάνωςθ τουριςτικϊν μονάδων
(ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑ)
ανϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 40%
κατϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 0%
Η ενζργεια μπορεί να περιλαμβάνει:





Συςτιματα – Εφαρμογζσ Front Office & Back Office
o Property Management Systems
o CRM (Sales & Marketing, διαχείριςθ απόδοςθσ φιλοξενίασ, reward schemes κλπ.)
o Inventory Systems
o Yield Management Systems
o F&B Management Systems
o Εφαρμογζσ Αυτοματιςμοφ Γραφείου
Σφςτθμα Ολοκλθρωμζνθσ Ψθφιακισ Ψυχαγωγίασ
o Υποδομι Ψθφιακισ Ψυχαγωγίασ
o Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Ψθφιακισ Ψυχαγωγίασ
o Συνδρομζσ για παροχι περιεχομζνου Ψθφιακισ Ψυχαγωγίασ
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Ε3: Αςφρματθ επικοινωνία
(ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑ)
ανϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 25%
κατϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 0%
Η ενζργεια μπορεί να περιλαμβάνει:




Υποδομι αςφρματου δικτφου
Συςτιματα - Εφαρμογζσ
o Διαχείριςθ αςφρματου δικτφου
o Διαχείριςθ πρόςβαςθσ & χρεϊςεων
o Υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ
o Υπθρεςίεσ περιεχομζνου
o Εφαρμογζσ παραγγελιολθψίασ

Ε4: Ηλεκτρονικι προϊκθςθ και προβολι
(ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑ)
ανϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 30%
κατϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 0%
Η ενζργεια μπορεί να περιλαμβάνει:








Μελζτθ / ςτρατθγικι θλεκτρονικισ προϊκθςθσ & προβολισ
Ρεριεχόμενο προβολισ / ψθφιακζσ διαφθμίςεισ
Συνδρομζσ για διαφιμιςθ / προβολι ςτο διαδίκτυο
Θλεκτρονικζσ καταχωριςεισ
Ενθμζρωςθ – προϊκθςθ μζςω εναλλακτικϊν καναλιϊν (voice, mobile κλπ.)
Υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ πελατϊν για δραςτθριότθτεσ εντόσ τουριςτικισ μονάδασ ι/και τθσ εγγφσ περιοχισ
o Υποδομι ενθμζρωςθσ
o Ρεριεχόμενο και διαχείριςθ του
o Συνδρομζσ ςε υπθρεςίεσ περιεχομζνου ενθμζρωςθσ

Ε5: Ενζργειεσ ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςθσ
(ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑ)
ανϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 30%
κατϊτατο ποςοςτό ενεργείασ επί ςυνόλου επενδυτικοφ ςχεδίου: 0%
Η ενζργεια μπορεί να περιλαμβάνει:






Ραραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ εφαρμογϊν και εκπαίδευςθ χρθςτϊν
Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου
Συνδρομζσ ςτο διαδίκτυο
Διαδικτυακι φιλοξενία
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5.2.2

Επιλεξιμότθτα Δαπανϊν

Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ για τθν κάκε κατθγορία, τα επιλζξιμα
κόςτθ γι αυτζσ κακϊσ και οι επιμζρουσ περιοριςμοί.
Ρίνακασ 4: Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΗΣ 1

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ
επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Ο εξοπλιςμόσ μπορεί
να περιλαμβάνει:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εξοπλιςμό Φιλοξενίασ Βαςικϊν Εφαρμογϊν *Εξυπθρετθτζσ (servers)]
Εξοπλιςμό Ενςφρματου ι/ και Αςφρματου Δικτφου *Routers, Switches, Firewalls, κ.τ.λ.,
Wi-Fi υποδομι (access points, antennas κτλ.)] & καλωδίωςθ
Εξοπλιςμό ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων (Web/ VoIP call centers)
Εξοπλιςμό ψθφιακισ ψυχαγωγίασ & ενθμζρωςθσ (Ψθφιακι τθλεόραςθ, infokiosks
κλπ.)
Στακμοφσ Εργαςίασ (PCs – Laptops) και PDAs
Εκτυπωτζσ - πολυμθχανιματα
Εξοπλιςμό ψθφιακισ εικόνασ (Εξοπλιςμό φωτογράφθςθσ, web cameras κλπ.)

Τα επιλζξιμα κόςτθ εξοπλιςμοφ περιλαμβάνουν:


Επιλζξιμα
Κόςτθ




Κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου εξοπλιςμοφ και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (ςε αυτό κα
πρζπει να περιλαμβάνεται και δωρεάν εγγφθςθ τουλάχιςτον ετιςιασ διάρκειασ από
τθν αγορά του εξοπλιςμοφ)
Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του παραπάνω
εξοπλιςμοφ
Κόςτοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το κόςτοσ
αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ και μζχρι τθ
χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ

Οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ είναι προαιρετικζσ. Το φψοσ των εν λόγω δαπανϊν
δε δφναται να ξεπερνά το 40% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Επζνδυςθσ.

Ρεριοριςμοί

Θ δαπάνθ «7. Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ εικόνασ» δε μπορεί να ξεπερνά το 5% του ςυνόλου
τθσ δαπάνθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ.
Θ προμικεια server είναι επιλζξιμθ, μόνο ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται για τθν
υποςτιριξθ ςχετικϊν με το πρόγραμμα λειτουργιϊν (π.χ. φιλοξενία πολυγλωςςικοφ
διαδικτυακοφ τόπου με online κρατιςεισ) και κα πρζπει να ςυνδυάηεται με το αντίςτοιχο
λογιςμικό ςυςτιματοσ.
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΗΣ 2

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ ι/ και προμικειασ υπθρεςιϊν με
τθ μορφι Application Service Provider (ASP)»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ που κρίνονται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ και αφοροφν ςε ανάπτυξθ ι/ και
προμικεια για:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ (web site)
Συςτιματα διαχείριςθσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου (Content Management
System)
Βελτιςτοποίθςθ ιςτοςελίδων (Search Engine Optimization κλπ.)
Μθχανζσ διαδικτυακϊν κρατιςεων (Web booking engine)
Εφαρμογζσ αυτοματοποίθςθσ γραφείου
Front & back office ςυςτιματα μθχανοργάνωςθσ τουριςτικϊν μονάδων
Ραραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ/ εκπαίδευςθ

Τα επιλζξιμα κόςτθ μπορεί να περιλαμβάνουν:




Κόςτθ υπθρεςιϊν παρόχου ΑSP (Application Service Provider) ι/ και SaaS
(Software as a Service)
Κόςτθ Ανάπτυξθσ λογιςμικοφ
Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ ι ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για μζχρι ζνα
(1) ζτοσ από το χρόνο τθσ προμικειασ. Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να
είναι ςαφισ ο τρόποσ παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ ι υπθρεςίασ, π.χ.
per named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ.



Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ/ υπθρεςίασ. (π.χ. περίπτωςθ όπου
υπάρχει αρχικό κόςτοσ –basic fee– προμικειασ και ςυμπλθρϊνεται από κόςτθ
αδειϊν χριςθσ)



Κόςτοσ Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ/ Εφαρμογϊν που κα προμθκευτεί θ
Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ
Κόςτοσ Συντιρθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ Δράςθσ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε
λειτουργία του λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου
ενίςχυςθσ

Επιλζξιμα Κόςτθ





Κόςτοσ Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν ςε ςυςτιματα/ εφαρμογζσ που κα προμθκευτεί θ
Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ

Το φψοσ των δαπανϊν Ρρομικειασ Λογιςμικοφ ι/ και προμικειασ υπθρεςιϊν με τθ
μορφι Application Service Provider (ASP) κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 50%
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και δε δφναται να ξεπερνά το 90%
αυτοφ.
Τα κόςτθ τθσ δαπάνθσ «7. Ραραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ/ εκπαίδευςθ» δεν μπορεί να
ξεπεράςουν ακροιςτικά το 15% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Ρεριοριςμοί

Πλεσ οι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ASP/ SaaS κα πρζπει να είναι προπλθρωμζνεσ και
εξοφλθμζνεσ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Ολοκλιρωςθσ και κα πρζπει να
καλφπτονται από αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ μζγιςτθσ διάρκειασ 12 μθνϊν και μζχρι τθ
λιξθ του Επενδυτικοφ ςχεδίου.
Σε περιπτϊςεισ μθνιαίων ςυνδρομϊν ςε υπθρεςίεσ οι οποίεσ δεν δφναται να
προπλθρωκοφν, τα επιλζξιμα κόςτθ αφοροφν μόνο τουσ μινεσ που κα ζχουν
εξοφλθκεί μζχρι και τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Ολοκλιρωςθσ ι μζχρι τθ λιξθ του
Επενδυτικοφ Σχεδίου.
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΗΣ 3

«Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ - Εγκατάςταςθσ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τισ
επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ.
Οι εν λόγω δαπάνεσ μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

1.
2.
3.

Σφνταξθ ςυνοδευτικϊν κειμζνων (για το διαδικτυακό τόπο τθσ τουριςτικισ μονάδασ)
Μετάφραςθ κειμζνων ςε δφο τουλάχιςτον γλϊςςεσ
Ψθφιακό/ πολυμεςικό υλικό διαδικτυακοφ τόπου (φωτογραφίεσ, video, εικονικι
ο
περιιγθςθ 360 κλπ. προσ ανάρτθςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ τουριςτικισ μονάδασ)
4. Μετάπτωςθ δεδομζνων
5. Διαλειτουργικότθτα μεταξφ εφαρμογϊν
6. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
7. Συνδρομζσ ςε online υπθρεςίεσ περιεχομζνου
8. Συνδρομζσ ςτο διαδίκτυο
9. Διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα κρατιςεων
10. Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου
Τα επιλζξιμα κόςτθ μπορεί να περιλαμβάνουν:





Επιλζξιμα
Κόςτθ








Κόςτθ δθμιουργίασ και προςαρμογισ περιεχομζνου
Κόςτθ παραγωγισ πολυμεςικοφ περιεχομζνου
Κόςτοσ μετάπτωςθσ δεδομζνων από προθγοφμενθ κατάςταςθ
Κόςτοσ ενοποίθςθσ/ διαςφνδεςθσ νζων ι/ και υφιςτάμενων ςυςτθμάτων εφαρμογϊν
Κόςτοσ φιλοξενίασ εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων
Κόςτοσ ςυνδρομϊν ςε υπθρεςίεσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου
Κόςτοσ ςυνδρομϊν ςτο Διαδίκτυο
Κόςτοσ διαςφνδεςθσ με Διεκνι Συςτιματα Κρατιςεων (GDS) και με Συςτιματα
Κρατιςεων μζςω Διαδικτφου (IDS)
Κόςτοσ καταχϊρθςθσ ςε Εναλλακτικά Συςτιματα Κρατιςεων (ADS)
Κόςτοσ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ υλοποίθςθσ του ζργου

Οι δαπάνεσ προμικειασ υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από τα κατά
περίπτωςθ κατάλλθλα παραδοτζα που κα αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ
δαπάνθσ προμικειασ των υπθρεςιϊν κακϊσ και ςχετικζσ ςυμβάςεισ διαςφάλιςθσ
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, όπου προβλζπεται.
Το φψοσ των δαπανϊν των υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ - Εγκατάςταςθσ κα πρζπει να είναι
μεγαλφτερο από το 10% του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και δε δφναται να ξεπερνά
το 40% αυτοφ.
Θ δαπάνθ «8. Συνδρομζσ ςτο διαδίκτυο» δε μπορεί να ξεπερνά τα 1000 € (ανεξαρτιτωσ
αρικμοφ ςυνδζςεων).

Ρεριοριςμοί

Θ δαπάνθ «10. Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου» δεν μπορεί να ξεπερνά το 5% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Πλεσ οι δαπάνεσ φιλοξενίασ και ςυνδρομϊν/ διαςυνδζςεων κα πρζπει να είναι
προπλθρωμζνεσ και εξοφλθμζνεσ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Ολοκλιρωςθσ και κα
πρζπει να καλφπτονται από αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ μζγιςτθσ διάρκειασ 12 μθνϊν και
μζχρι τθ λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου.
Σε περιπτϊςεισ μθνιαίων ςυνδρομϊν ςε υπθρεςίεσ οι οποίεσ δεν δφναται να
προπλθρωκοφν, τα επιλζξιμα κόςτθ αφοροφν μόνο τουσ μινεσ που κα ζχουν εξοφλθκεί
μζχρι και τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Ολοκλιρωςθσ ι μζχρι τθ λιξθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου.
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΗΣ 4

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

«Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Ρροϊκθςθσ - Ρροβολισ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τισ
επιχειριςεισ επικυμθτζσ για θλεκτρονικι προϊκθςθ/ προβολι τθσ προτεινόμενθσ
υλοποίθςθσ προσ το ευρφ κοινό ι/ και τθν πελατειακι τθσ βάςθ και καλφπτουν το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ κατάλλθλων ενεργειϊν.
Οι εν λόγω δαπάνεσ μπορεί να περιλαμβάνουν:
1.
2.
3.

Μελζτθ επικοινωνιακισ πολιτικισ για θλεκτρονικι - διαδικτυακι προβολι
Ψθφιακζσ παραγωγζσ προβολισ
Διενζργεια θλεκτρονικισ προϊκθςθσ - προβολισ

Τα επιλζξιμα κόςτθ μπορεί να περιλαμβάνουν:




Επιλζξιμα Κόςτθ

Κόςτοσ εκπόνθςθσ μελζτθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ για θλεκτρονικι διαδικτυακι προβολι
Κόςτοσ παραγωγισ πολυμεςικοφ υλικοφ/ ψθφιακζσ παραγωγζσ για ςκοποφσ
θλεκτρονικισ - διαδικτυακισ προβολισ τθσ επιχείρθςθσ
Κόςτοσ διενζργειασ διαδικτυακισ – θλεκτρονικισ προβολισ και προϊκθςθσ
o καμπάνιεσ διαδικτυακισ προϊκθςθσ μζςω ψθφιακϊν καταχωριςεων
(banners, web campaigns κ.α.)
o ςτοχευμζνθ προϊκθςθ μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ ι ςυναφϊν (adwords,
adsense, contextual digital marketing κ.α.)
o ενθμζρωςθ για προϊόντα και υπθρεςίεσ με τθ χριςθ τθσ κινθτισ
τθλεφωνίασ (sms, mms)
o προβολι μζςω μθχανιςμϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ςυναφϊν (web/
social networking κ.α.)
o ενθμζρωςθ πελατϊν για δραςτθριότθτεσ εντόσ τουριςτικισ και τθσ εγγφσ
περιοχισ

Οι δαπάνεσ υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ρροϊκθςθσ – Ρροβολισ κα πρζπει να
ςυνοδεφονται και από τθν κατά περίπτωςθ κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ που κα
αποδεικνφει τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ.
Οι δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Ρροϊκθςθσ – Ρροβολισ είναι προαιρετικζσ. Το
φψοσ των εν λόγω δαπανϊν δε δφναται να ξεπερνά το 30% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ Επζνδυςθσ.

Ρεριοριςμοί

Οι προωκθτικζσ ενζργειεσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά θλεκτρονικοφ χαρακτιρα.
Ενζργειεσ όπωσ θ εκτφπωςθ – αποςτολι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων (direct mail
campaigns κλπ.) ι οι ζντυπεσ καταχωριςεισ δεν είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο τθσ
Δράςθσ.
Οι προωκθτικζσ ενζργειεσ κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ υλοποίθςι τθσ κατά
περίπτωςθ υπθρεςίασ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε. (με κατάλλθλο τρόπο,
ανάλογα με το ΜΜΕ που ζχει επιλεγεί για τθν προβολι και τθρϊντασ ςε κάκε
περίπτωςθ τισ υποχρεϊςεισ δθμοςιότθτασ *βλ. παρ. 6.1 Οδθγοφ Υλοποίθςθσ]).

Οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Ρίνακασ 5: Επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια

ΕΝΕΓΕΙΕΣ
ΔΑΡΑΝΕΣ

Ε1

Ε2

Ε3

Ρολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ
τόποσ προβολισ τουριςτικισ
μονάδασ με δυνατότθτεσ
online κρατιςεων

Μθχανοργάνωςθ
τουριςτικϊν μονάδων

Αςφρματθ επικοινωνία

50% - 80%

0% - 40%

0% - 25%

Ε4

Ε5

Θλεκτρονικι προϊκθςθ Ενζργειεσ ολοκλιρωςθσ
και προβολι
τθσ επζνδυςθσ

0% - 30%

0% - 30%

ΚΔ(1) Δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ (0% - 40%)
1.

Εξυπθρετθτζσ (servers)

*

*

*

2.

Εξοπλιςμόσ Δικτφου

*

*

*

3.

Εξοπλιςμόσ ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων

*

*

4.

Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ ψυχαγωγίασ & ενθμζρωςθσ

*

5.

PCs, Laptops, PDAs

6.

Εκτυπωτζσ - πολυμθχανιματα

7.

Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ εικόνασ (< 5% ΚΔ1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΚΔ(2) Δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ / ASP (50% - 90%)
1.

Εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ (web site)

*

2.

Συςτιματα διαχείριςθσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου (CMS)

*

3.

Βελτιςτοποίθςθ ιςτοςελίδων (Search Engine Optimization κλπ.)

*

4.

Μθχανζσ διαδικτυακϊν κρατιςεων (Web booking engine)

*

5.

Εφαρμογζσ αυτοματοποίθςθσ γραφείου

*

6.

Front & back office ςυςτιματα

*

7.

Ραραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ/ εκπαίδευςθ (< 15% Ρ/Υ πρόταςθσ)

*
*

ΚΔ(3) Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ - Εγκατάςταςθσ (10% - 40%)
1.

Σφνταξθ ςυνοδευτικϊν κειμζνων

*

2.

Μετάφραςθ κειμζνων ςε δφο τουλάχιςτον γλϊςςεσ

*

3.

Ψθφιακό/ πολυμεςικό υλικό διαδικτυακοφ τόπου

*

4.

Μετάπτωςθ δεδομζνων

*

5.

Διαλειτουργικότθτα μεταξφ εφαρμογϊν

*

6.

Φιλοξενία

7.

Συνδρομζσ ςε online υπθρεςίεσ περιεχομζνου

8.

Συνδρομζσ ςτο διαδίκτυο (< 1000 €)

9.

Διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα κρατιςεων

10.

Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου (< 5% Ρ/Υ πρόταςθσ)

*
*

*

*
*

*

*
*

ΚΔ(4) Δαπάνεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ προϊκθςθσ - προβολισ (0% - 30%)
1.

Μελζτθ επικοινωνιακισ πολιτικισ

*

2.

Ψθφιακζσ παραγωγζσ προβολισ

*

3.

Διενζργεια θλεκτρονικισ προϊκθςθσ - προβολισ

*
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Ο εξοπλιςμόσ, το λογιςμικό και οι υπθρεςίεσ που προτείνονται από τθν Επιχείρθςθ κα
πρζπει να είναι ςυμβατά με τισ ενζργειεσ για τισ οποίεσ προορίηονται και κα πρζπει να
μπορεί να αιτιολογθκεί επαρκϊσ θ αναγκαιότθτά τουσ, ςε ςχζςθ πάντα με τθν καλι
λειτουργία τθσ ςυνολικισ λφςθσ. Το μζγεκοσ – εφροσ των προτεινόμενων προμθκειϊν κα
πρζπει να είναι ανάλογο του εφρουσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κακϊσ και του μεγζκουσ τθσ
Επιχείρθςθσ. Οι παραπάνω προχποκζςεισ δεν αποτελοφν ςτοιχεία αξιολόγθςθσ.
Θ εταιρία ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ενεργιςει αρμοδίωσ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των παραπάνω αναφερκειςϊν
προχποκζςεων.
Ανεξαρτιτωσ τθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ ιςχφουν οι ακόλουκοι γενικότεροι περιοριςμοί:
•

Το κόςτοσ του ΦΡΑ δεν είναι επιλζξιμο ςε καμία περίπτωςθ και βαρφνει εξ
ολοκλιρου τθν Επιχείρθςθ. Οι προτεινόμενεσ δαπάνεσ ςτισ υποβαλλόμενεσ
προτάςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων ενίςχυςθσ κα αφοροφν δαπάνεσ χωρίσ το ΦΡΑ.

•

Οι δαπάνεσ που κα δθλωκοφν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου είναι
επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το φυςικό (εκτελοφμενεσ ενζργειεσ) και
οικονομικό (παραςτατικά / εξοφλιςεισ) αντικείμενο ζχει πραγματοποιθκεί μετά
από τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «digi-lodge» για τθν υποβολι
προτάςεων.
Τυχόν προκαταβολζσ που ζχουν δοκεί πριν τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ
Δράςθσ και αφοροφν δαπάνεσ τθσ ενταχκείςασ ςτθ Δράςθ επζνδυςθσ, δεν είναι
επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ.

•

5.3.

Διάρκεια Επενδυτικϊν Σχεδίων

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των Επενδυτικϊν Σχεδίων που κα εγκρικοφν δεν
δφναται να ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τουσ, δθλαδι
τθν θμερομθνία υπογραφισ, εκ μζρουσ τθσ εταιρίασ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», τθσ
απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ.

5.4.

Ρροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Σχεδίων

Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ μπορεί να
ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 40.000 € και το ανϊτατο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ γι αυτι
τθν περίπτωςθ μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 24.000 € (ιτοι το 60% του
μζγιςτου προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ).
Ο ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ ορίηεται ςτα 7.000 €.
Ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υποβαλλόμενου Επενδυτικοφ Σχεδίου, θ
επιχοριγθςθ, τθν οποία κα λάβει κάκε επζνδυςθ είναι 60% του προχπολογιςμοφ και μζχρι
του ανϊτατου ορίου, όπωσ αυτό ζχει προςδιοριςτεί ανά επενδυτικι πρόταςθ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.5.2 και ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να τθροφνται τα επιμζρουσ όρια ενεργειϊν και δαπανϊν,
όπωσ αυτά αναλφονται ςτθν ενότθτα 5.2.
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Το ανϊτατο φψοσ του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ανά υποβαλλόμενθ πρόταςθ
διαμορφϊνεται με βάςθ τον πίνακα τθσ παραγράφου 5.5.2.2. και δεν αποτελεί ςθμείο
αξιολόγθςθσ. Αντίκετα, κα λθφκεί υπόψθ θ ρεαλιςτικι εκτίμθςθ του κόςτουσ τθσ
επζνδυςθσ κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.

5.5.
5.5.1

Διαδικαςία Υποβολισ Αιτιςεων για Επενδυτικά Σχζδια
Γενικά Στοιχεία

Για τθ διευκόλυνςθ και τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αξιολόγθςθσ των
προτάςεων, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Δράςθσ, κα δοκεί ςτουσ δυνθτικοφσ
τελικοφσ δικαιοφχουσ (επιχειριςεισ) που επικυμοφν να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ,
χρονικό διάςτθμα όχι λιγότερο των δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, ϊςτε να
λάβουν αναλυτικι ενθμζρωςθ και οδθγίεσ για τισ ςχετικζσ με τθ Δράςθ διαδικαςίεσ
υποβολισ, αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των Επενδυτικϊν Σχεδίων τουσ, μζςω του δικτυακοφ
τόπου τθσ Δράςθσ (www.digitalaid.gr/digi-lodge).

5.5.2

Ηλεκτρονικι Υποβολι Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Θ υποβολι και θ αξιολόγθςθ των Επενδυτικϊν Σχεδίων κα πραγματοποιείται μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ
αυτισ κάκε ενδιαφερόμενθ Επιχείρθςθ κα πρζπει να επιςκεφτεί το δικτυακό τόπο τθσ
Δράςθσ (www.digitalaid.gr/digi-lodge).
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ
επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων, ςτθν κατάταξι τουσ με βάςθ τθν κατθγορία και το
μζγεκόσ τουσ και ςτον προςδιοριςμό των ενεργειϊν & δαπανϊν προσ υλοποίθςθ ςτο
πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου.
Θ θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:
Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία φορζα που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Ενότθτα Β: «Κατάταξθ τουριςτικισ μονάδασ ςε κατθγορία (βάςει δυναμικότθτασ/ αςτζρων/
κλειδιϊν) και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ»
Ενότθτα Γ: «Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»
Ενότθτα Δ: «Υλοποιοφμενεσ Ενζργειεσ και Ρροςδιοριςμόσ Ρροχπολογιςμοφ Επενδυτικοφ
Σχεδίου»
Ενότθτα Ε: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και
ζλεγχοσ δαπανϊν»
Ενότθτα ΣΤ: «Δικαιολογθτικά»

Αναλυτικότερα:
5.5.2.1

Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία φορζα που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»

Στθν παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ τουριςτικισ μονάδασ, βάςει τθσ
ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ, κακϊσ και τθσ Επιχείρθςθσ αναφορικά με τθν επωνυμία, τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ, τθν θμερομθνία ζναρξθσ δραςτθριότθτασ, τουσ κωδικοφσ
δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.), τθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Επιχείρθςθσ, τα ςτοιχεία του νομίμου
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εκπροςϊπου και υπευκφνου του ζργου και τθ ςυμμετοχι τθσ Επιχείρθςθσ ςε
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (μζςω του κανονιςμοφ De Minimis).
Επιςθμαίνεται ότι με τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Ενότθτασ Α τθσ
θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ τθσ
Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 4.3
του παρόντοσ οδθγοφ υποβολισ.
Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά (δθλαδι θ Επιχείρθςθ δεν είναι
επιλζξιμθ), δεν παρζχεται περαιτζρω δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των υπόλοιπων ενοτιτων
τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ.
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Επιχείρθςθ είναι επιλζξιμθ, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία
ςυμπλιρωςθσ των επόμενων ενοτιτων τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ.

5.5.2.2

Ενότθτα Β: «Κατάταξθ τουριςτικισ μονάδασ ςε κατθγορία (βάςει
δυναμικότθτασ/ αςτζρων/ κλειδιϊν) και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου
επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ»

Θ παροφςα ενότθτα παρουςιάηει τθν κατάταξθ τθσ τουριςτικισ μονάδασ που υποβάλλει το
Επενδυτικό Σχζδιο με βάςθ τα δθλοφμενα ςτοιχεία ςτθν ενότθτα Α και όπωσ αυτά
αποτυπϊνονται ςτθ ςχετικι άδεια λειτουργίασ.
Θ κατθγοριοποίθςθ ςφμφωνα με τα παραπάνω, χρθςιμοποιείται για να προςδιοριςκεί το
μζγιςτο φψοσ του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου, για το οποίο ο
δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να αιτθκεί χρθματοδότθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον
ακόλουκο πίνακα:
Ρίνακασ 6: Ρροςδιοριςμόσ μζγιςτου φψουσ επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ ανά Επενδυτικό Σχζδιο ανά
Κατθγορία

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων
Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά καταλφματα
(Πλοι οι τφποι Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατθγορίεσ Αςτζρων)

ΑΝΩ ΟΙΟ Ρ/Υ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ

Μεγάλα (από 301 κλίνεσ και άνω)

40.000,00 €

Μεςαία (από 101 ζωσ και 300 κλίνεσ)

35.000,00 €

Μικρά (ζωσ και 100 κλίνεσ)

30.000,00 €

Ενοικιαηόμενα
Δωμάτια &
Επιπλωμζνα
Διαμερίςματα

Κατθγορία 2: Τουριςτικά καταλφματα
Λοιπζσ
Κατθγορίεσ

3 - 4 Κλειδιά

25.000,00 €

1 - 2 Κλειδιά

20.000,00 €

Ραραδοςιακά
Καταλφματα (Πλων
των τάξεων)
Τουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ - Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Τουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

25.000,00 €

22.000,00 €

20.000,00 €
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5.5.2.3

Ενότθτα Γ: «Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»

Στθν παροφςα ενότθτα ηθτείται από τθν Επιχείρθςθ να δϊςει μία ςυνοπτικι αποτφπωςθ
του Επενδυτικοφ τθσ Σχεδίου (μζγιςτο 2.500 χαρακτιρεσ), περιγράφοντασ τα εκτιμϊμενα
αποτελζςματα κακϊσ και να προςδιορίςει το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του, το οποίο
δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.3.

5.5.2.4

Ενότθτα Δ: «Υλοποιοφμενεσ Ενζργειεσ και Ρροςδιοριςμόσ Ρροχπολογιςμοφ
Επενδυτικοφ Σχεδίου»

Με βάςθ τθν κατάταξθ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ενότθτα Β, κα πρζπει να
προςδιοριςτοφν ςτθν παροφςα ενότθτα όςεσ εκ των επιλζξιμων ενεργειϊν πρόκειται να
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου και βάςει των οποίων κα
πραγματοποιθκοφν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ (Φυςικό & Οικονομικό Αντικείμενο, του οποίου
θ ανάλυςθ κα αποτυπωκεί ςε επόμενθ Ενότθτα).
Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ και τα κατϊτατα και ανϊτατα όρια προχπολογιςμοφ Επενδυτικϊν
Σχεδίων ανά κατθγορία και ανά ενζργεια αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Ρίνακασ 7: Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ και ανϊτατα όρια προχπολογιςμοφ

Κατθγορίεσ Ενεργειϊν
E(1):
E(2):
E(3):
E(4):
E(5): Ενζργειεσ ΑΝΩ ΟΙΟ
Ρολυγλωςςικόσ
Mθχανοργάνωςθ Αςφρματθ Ηλεκτρονικι ολοκλιρωςθσ
Ρ/Υ
διαδικτυακόσ τόποσ
Tουριςτικϊν
Επικοινωνία Ρροϊκθςθ - τθσ επζνδυςθσ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ
προβολισ με
Mονάδων
Ρροβολι
δυνατότθτεσ online
κρατιςεων

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων
Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά
καταλφματα (Πλοι οι τφποι
Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατθγορίεσ Αςτζρων)

Κατϊτατο Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Μεγάλα (από 301 κλίνεσ και άνω)

20.000 € 32.000 €

16.000 €

10.000 €

12.000 €

12.000 €

40.000 €

Μεςαία (από 101 ζωσ και 300 κλίνεσ)

17.500 € 28.000 €

14.000 €

8.750 €

10.500 €

10.500 €

35.000 €

Μικρά (ζωσ και 100 κλίνεσ)

15.000 € 24.000 €

12.000 €

7.500 €

9.000 €

9.000 €

30.000 €

3 - 4 Κλειδιά

12.500 € 20.000 €

10.000 €

6.250 €

7.500 €

7.500 €

25.000 €

1 - 2 Κλειδιά

10.000 € 16.000 €

8.000 €

5.000 €

6.000 €

6.000 €

20.000 €

10.000 €

6.250 €

7.500 €

7.500 €

25.000 €

8.800 €

5.500 €

6.600 €

6.600 €

22.000 €

8.000 €

5.000 €

6.000 €

6.000 €

20.000 €

40%

25%

30%

30%

0%

0%

0%

0%

Ενοικιαηόμενα
Δωμάτια &
Επιπλωμζνα
Διαμερίςματα

Κατθγορία 2: Τουριςτικά
καταλφματα
Λοιπζσ Κατθγορίεσ

ΟΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Ρ/Υ

Ραραδοςιακά
Καταλφματα (Πλων 12.500 € 20.000 €
των τάξεων)
Τουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
11.000 € 17.600 €
Κατοικίεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Τουριςτικζσ
10.000 € 16.000 €
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ

80%
50%
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Μία τουριςτικι μονάδα κα πρζπει υποχρεωτικά να επιλζξει προσ υλοποίθςθ τθν
ενζργεια Ε(1): «Ρολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολισ τουριςτικισ μονάδασ με
δυνατότθτεσ online κρατιςεων» προκειμζνου να ζχει δικαίωμα υποβολισ επενδυτικοφ
ςχεδίου ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ.
Επιπρόςκετα, ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει και να υλοποιιςει πζραν τθσ Ε(1), όςεσ εκ των
προαιρετικϊν επιλζξιμων ενεργειϊν επικυμεί ,Ενζργειεσ Ε(2) – Ε(5)}, τθρϊντασ ςε κάκε
περίπτωςθ τόςο τα εςωτερικά όρια αυτϊν (Βλ. Πίλαθαο 7: Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο θαη αλώηαηα
όξηα πξνϋπνινγηζκνύ), όςο και το άνω όριο τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ζχει καταταγεί.
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ, οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ κακϊσ και τα
ανϊτατα όρια προχπολογιςμοφ, κα προςδιορίηονται αυτόματα μζςω του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ τθσ Δράςθσ.
Σε περίπτωςθ όπου κατά τθν πιςτοποίθςθ του ζργου διαπιςτωκεί απόκλιςθ – μθ τιρθςθ
των υποχρεωτικϊν προδιαγραφϊν κατά τθν υλοποίθςθ του πολυγλωςςικοφ
διαδικτυακοφ τόπου με δυνατότθτεσ online κρατιςεων, το Επενδυτικό Σχζδιο τθσ
Επιχείρθςθσ δφναται να απενταχκεί από τθ Δράςθ.

5.5.2.5

Ενότθτα Ε: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ
Σχεδίου και ζλεγχοσ δαπανϊν»

Για τθν ανάλυςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου θ
Επιχείρθςθ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά πεδία του πίνακα του Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων (βλ. ςχετικό υπόδειγμα: Ρίνακασ 9: Ανάλυςθ
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου Ενίςχυςθσ) με βάςθ τισ
προςφορζσ για κάκε κατθγορία δαπάνθσ που αναφζρονται ςτο Επενδυτικό τθσ Σχζδιο.

Κάκε δαπάνθ κα πρζπει να αντιςτοιχθκεί μόνο με μία (με τθν κφρια) ενζργεια ςτθν οποία
ζχει εφαρμογι κατά τθν προτεινόμενθ λφςθ.

Ακολουκεί ςυνοπτικι απεικόνιςθ των βθμάτων διαμόρφωςθσ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ςτο
πλαίςιο τθσ Δράςθσ:
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ΒΗΜΑ 1

Επιλογι Κατθγορίασ Καταλφματοσ

Λειτουργικι μορφι &
κατάταξθ

Ρροςδιοριςμόσ μζγιςτου Ρ/Υ
(βάςει κατθγορίασ καταλφματοσ)

ΒΗΜΑ 2

Επιλογι ενζργειασ Ε(1)

Επιλογι ενεργειϊν Ε(2) – Ε(5)

(υποχρεωτικά)

(προαιρετικά και κατ’ επιλογιν)

Επιλογι ενεργειϊν
προσ υλοποίθςθ

Διαμόρφωςθ μζγιςτου Ρ/Υ
(βάςει επιλεγμζνων ενεργειϊν)

ΒΗΜΑ 3

Ειςαγωγι δαπανϊν & αντιςτοίχθςθ με επιλεγμζνεσ ενζργειεσ

Φυςικό & Οικονομικό
Αντικείμενο

Διαμόρφωςθ τελικοφ Ρ/Υ
( βάςει δαπανϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου)

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακϊσ και τα
ανϊτατα όρια προχπολογιςμοφ, κα προςδιορίηονται/ υπολογίηονται αυτόματα μζςω του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Δράςθσ.
Θ διαμόρφωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου υπόκειται ςε
κανόνεσ, οι οποίοι αφοροφν ςτα ελάχιςτα και μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι
κατθγορίεσ ενεργειϊν και δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ Επζνδυςθσ (όπωσ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.2.2). Θ τιρθςθ αυτϊν των κανόνων είναι υποχρεωτικι,
ανεξάρτθτα αν το φψοσ του προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβλθκεί
από το δυνθτικό δικαιοφχο είναι μικρότερο από το μζγιςτο δυνατό φψοσ που κα
προςδιοριςτεί από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων.

5.5.2.6

Ενότθτα ΣΤ: «Δικαιολογθτικά»

Ραρατίκεται θ αναλυτικι κατάςταςθ των υποχρεωτικϊν δικαιολογθτικϊν που κα πρζπει να
υποβλθκοφν ςε ζντυπο φάκελο κατόπιν τθσ θλεκτρονικι υποβολισ. Επιπρόςκετα θ
επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζςει ςτθν κατάςταςθ δικαιολογθτικά πζραν των
αναφερόμενων, τα οποία κρίνει ςκόπιμο να προςκομίςει.

Εφόςον τθροφνται οι παραπάνω κανόνεσ, θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου
μπορεί πλζον να υποβλθκεί επιτυχϊσ.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ «θλεκτρονικισ υποβολισ»,
δεν μπορεί να γίνει καμία διόρκωςθ ςτα υποβλθκζντα ςτοιχεία.
Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα όςα αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 5.5.3 του παρόντοσ Οδθγοφ.
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5.5.3
5.5.3.1

Φάκελοσ αίτθςθσ – Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Φάκελοσ Αίτθςθσ

Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ «digi-lodge» (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπϊνεται
από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων), θ
οποία φζρει τθν ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον
Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ αιτοφςασ Επιχείρθςθσ
(ii) Το ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων)
(iii) Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων)
(iv) τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και
ςφμφωνα με τα όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.5.3.2)
(v) Ρροςφορζσ ςε ιςχφ από τουσ προμθκευτζσ για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ
υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ.
ΡΟΣΟΧΗ:
- Θ μθ αποςτολι εντόσ του οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) του
Φακζλου τθσ Αίτθςθσ, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ πρόταςθσ. Θ αίτθςθ κεωρείται τότε
«Απορριπτζα».
- Αποκλίςεισ μεταξφ θλεκτρονικά υποβλθκζντων και ζντυπων ςτοιχείων κακιςτοφν τθν
αίτθςθ «Απορριπτζα».
Θ αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ:
-

με ςυςτθμζνθ επιςτολι - δζμα,

-

με ταχυμεταφορά, ςτθν διεφκυνςθ:
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.,
Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561,
τθλ. 2103377940, ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

Το εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία
τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθσ ταχυμεταφοράσ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ.
Ο φάκελοσ αίτθςθσ υποβάλλεται ςε ζνα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά κα φζρει
τθν ακόλουκθ ζνδειξθ και κα εκτυπϊνεται μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΗ «digi-lodge»
Επωνυμία Αιτοφςασ Επιχείρθςθσ:

«……………………..»

Α.Φ.Μ. Αιτοφςασ Επιχείρθςθσ: «……………………..»
Ηλεκτρονικόσ Κωδικόσ Ρρόταςθσ:

«……………………..»
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5.5.3.2

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

Τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ υποβάλλονται είτε ςε πρωτότυπθ μορφι είτε ςε απλά
αντίγραφα. Τα ακόλουκα ςτοιχεία ενδζχεται να διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ νομικι
μορφι τθσ Επιχείρθςθσ.
Ρίνακασ 8: Ρίνακασ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ

Α/Α Δικαιολογθτικά
1.

Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ με
κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από πάςα αρμόδια αρχι και ςφραγιςμζνθ με τθ
ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το παρεχόμενο υπόδειγμα, το οποίο παρατίκεται ςτο
διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ.

2.

Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ από τθν οικεία Δ.Ο.Υ., από τθν οποία μπορεί να εξαχκεί θ
θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ και οι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.).

3.

Ζγγραφα ςφςταςθσ & εκπροςϊπθςθσ ςε αντίγραφα ςφραγιςμζνα με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ (Καταςτατικό με τισ τυχόν τροποποιιςεισ ι/ και ΦΕΚ δθμοςίευςθσ ι Ιδιωτικό
Συμφωνθτικό Σφςταςθσ νόμιμα δθμοςιευμζνο κακϊσ και νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τον
οριςμό νομίμου εκπροςϊπου ι πρόςφατο πρακτικό Γ.Σ. απ’ όπου να προκφπτει θ Μετοχικι
Σφνκεςθ, ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ Επιχείρθςθσ).
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζλαβαν χϊρα
ενζργειεσ όπωσ: μετατροπι, ςυγχϊνευςθ, απορρόφθςθ, μεταβίβαςθ Επιχείρθςθσ, τότε
κατατίκεται επιπλζον και οποιοδιποτε ςτοιχείο τεκμθριϊνει τθ ςυνζχιςθ του φορζα τθσ
επζνδυςθσ.

4.

Ζντυπο Ε3 (ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΩΝ) ι ιςοδφναμο ζγγραφο ςε αντίγραφο ςφραγιςμζνο με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ), από τo οποίo μποροφν να εξαχκοφν οι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.)
Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ και αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα.

5.

Άδεια (Ειδικό Σιμα) Λειτουργίασ τθσ τουριςτικισ μονάδασ.

6.

7.

Λοιπζσ άδειεσ λειτουργίεσ πρόςκετων παροχϊν καταλφματοσ (πχ. εςτιατορίου κλπ.), εφόςον
υφίςτανται και εφόςον υλοποιοφνται για αυτζσ θλεκτρονικζσ κρατιςεισ/ υπθρεςίεσ ςτο
πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου.
Ρροςφορζσ Ρρομθκευτϊν για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν
τθν προτεινόμενθ Επζνδυςθ.
(Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει να
φζρουν τα ςτοιχεία του προμθκευτι *ςφραγίδα και υπογραφι, ι εκτφπωςθ ςελίδασ
παραγγελίασ εάν πρόκειται για αγορά μζςω θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ+ και να ζχουν
θμερομθνία μεταγενζςτερθ από τθν προκιρυξθ τθσ Δράςθσ [ςυμπεριλαμβανομζνθσ αυτισ].
Επίςθσ κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κακϊσ και για εφλογο
χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου Επενδυτικοφ
Σχεδίου.)
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6. Ραράρτθμα Ι – Ζντυπα Υποβολισ Ρρόταςθσ
6.1.

Ηλεκτρονικι Φόρμα Υποβολισ Ρρόταςθσ

Α. Γενικά ςτοιχεία φορζα που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
A.1.

Στοιχεία Καταλφματοσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Τ.Κ.

Διεφκυνςθ
Καταλφματοσ

Ρεριφζρεια
Νομόσ
Διμοσ
Κατθγορία Καταλφματοσ

Στοιχεία
Άδειασ
Λειτουργίασ

Αρικμόσ Άδειασ Λειτουργίασ
Θμερομθνία Λιξθσ Άδειασ Λειτουργίασ (εφόςον υφίςταται)
Λοιπζσ Άδειεσ (προαιρετικά)
Τθλζφωνο

Στοιχεία
Επικοινωνίασ

Φαξ
e-mail

Α.2. Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Επωνυμία
Διακριτικόσ Τίτλοσ
*Επιλογι νομικισ μορφισ επιχείρθςθσ από λίςτα+
Νομικι Μορφι
Α.Φ.Μ.

(9ψθφία)

Δ.Ο.Υ.
Οδόσ – Αρικμόσ
Τ.Κ.
Διεφκυνςθ Ζδρασ

Ρεριφζρεια
Νομόσ
Διμοσ

Τθλζφωνο 1
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Τθλζφωνο 2
Φαξ
Website
e-mail
Θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ

A.3.

Στοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου

Επϊνυμο
Πνομα
Οδόσ – Αρικμόσ
Διεφκυνςθ

Διμοσ
Τ.Κ.

Τθλζφωνο
Φαξ
e-mail

Α.4.

Στοιχεία Υπεφκυνου Ζργου

Επϊνυμο
Πνομα
Οδόσ – Αρικμόσ
Διεφκυνςθ

Διμοσ
Τ.Κ.

Τθλζφωνο
Φαξ
e-mail

Α.5. Κωδικοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) τουλάχιςτον 4ψιφιοι
Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ

. .

Κ.Α.Δ. Δευτερεφουςασ Δραςτθριότθτασ
(προαιρετικά, εφόςον διαφζρει από το Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ και είναι
αυτό που ςχετίηεται με τθν Επζνδυςθ)

. .

Κ.Α.Δ. Μεγαλφτερων Ακακάριςτων Εςόδων

. .
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Α6. Μετοχικι Σφνκεςθ
Α 6.1. Συμμετζχει ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Επιχείρθςθσ Νομικό ι Φυςικό Ρρόςωπο με
ποςοςτό άνω του 25%;
ΝΑΛ

ΟΧΛ

Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που
ακολουκεί**.
Για Νομικό πρόςωπο
Επωνυμία
Ροςοςτό
Α.Φ.Μ.
Νομικι μορφι
**(δυνατότθτα περιςςοτζρων τθσ μιασ εγγραφισ)
Για Φυςικό πρόςωπο
Ονοματεπϊνυμο
Ροςοςτό
Α.Φ.Μ.
Κζςθ ςτθν εταιρία
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Α 6.2. Συμμετζχει θ Επιχείρθςθ ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ άλλθσ Επιχείρθςθσ (Νομικό
Ρρόςωπο) με ποςοςτό άνω του 25% ι ζχει δικαίωμα ψιφου ςε αυτι;
ΝΑΛ

ΟΧΛ

Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που
ακολουκεί**.
Επωνυμία
Ροςοςτό (ι δικαίωμα ψιφου)
Α.Φ.Μ.
Νομικι μορφι
**(δυνατότθτα περιςςοτζρων τθσ μιασ εγγραφισ)
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Α7. Συγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα
Ζχει ςυμμετάςχει ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ ι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτισ ερωτιςεισ Α6 ςε επιχορθγοφμενα προγράμματα που
υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15 θσ Δεκεμβρίου 2006, ι προγενζςτερου αυτοφ;
ΝΑΛ

ΟΧΛ

Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί.

Α.Φ.Μ. Επιχείρθςθσ

Ονομαςία Ρρογράμματοσ

Ημερομθνία ζγκριςθσ /
καταβολισ

Συνολικι εγκεκριμζνθ/καταβλθκείςα
Επιχοριγθςθ (ςε €)

Α7. Σφνολο:
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Β. Κατάταξθ τουριςτικισ μονάδασ ςε κατθγορία (βάςει δυναμικότθτασ/ αςτζρων/
κλειδιϊν) και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ
1) Ξενοδοχειακά Καταλφματα:
Μικρά (<100
κλίνεσ)

Μεςαία (<101 και
<300 κλίνεσ)

Μεγάλα (>301
κλίνεσ)

Λειτουργικι Μορφι Ξενοδοχείου
Κλαςςικοφ Τφπου
Τφπου Επιπλωμζνων Διαμεριςμάτων
Μικτοφ τφπου
Τφπου Motel

5* 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1*
Χ
Χ Χ Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Χ Χ Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ

2) Τουριςτικά Καταλφματα:
Κατθγορία
Κλειδιϊν
Λειτουργικι Μορφι

4

3

2

1

Ενοικιαηόμενα δωμάτια ςε ςυγκρότθμα μζχρι 10
δωματίων και κατ’ εξαίρεςθ μζχρι 15 δωματίων
Ενοικιαηόμενα Επιλωμζνα διαμερίςματα ςε
ςυγκρότθμα μζχρι 20 δωματίων
Μικτι μορφι ενοικιαηόμενων δωματίων και
ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμερίςματα ςε
ςυγκρότθμα μζχρι 20 δωματίων
3) Τουριςτικά Καταλφματα (λοιπζσ κατθγορίεσ):
Λειτουργικι Μορφι
Ραραδοςιακά Καταλφματα
Τουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ Κατοικίεσ
Τουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ Τουριςτικζσ Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

Βάςει των ςτοιχείων που ειςάγατε, θ τουριςτικι μονάδα κατατάςςεται ςτθν Κατθγορία ….
και το άνω όριο προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου βάςει τθσ κατθγορίασ
διαμορφϊνεται ςε … €
Κατθγορίεσ Καταλυμάτων
Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά καταλφματα
(Πλοι οι τφποι Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατθγορίεσ Αςτζρων)

ΑΝΩ ΟΙΟ Ρ/Υ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ

Μεγάλα (από 301 κλίνεσ και άνω)

40.000,00 €

Μεςαία (από 101 ζωσ και 300 κλίνεσ)

35.000,00 €

Μικρά (ζωσ και 100 κλίνεσ)

30.000,00 €

Ενοικιαηόμενα
Δωμάτια &
Επιπλωμζνα
Διαμερίςματα

Κατθγορία 2: Τουριςτικά καταλφματα
Λοιπζσ
Κατθγορίεσ

3 - 4 Κλειδιά

25.000,00 €

1 - 2 Κλειδιά

20.000,00 €

Ραραδοςιακά
Καταλφματα (Πλων
των τάξεων)
Τουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ - Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Τουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

25.000,00 €

22.000,00 €

20.000,00 €
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Γ. Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα
Γ1. Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Γ2. Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου (ςτθν αγγλικι)

Γ3. Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου

Γ4. Χρονοδιάγραμμα επζνδυςθσ
Ρεριγραφι

Ζναρξθ

Διάρκεια

Ενζργειασ

(Μινασ)

(Μινεσ)

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9

Μ10

Μ11

Μ12

(Επιλεγμζνεσ
Ενζργειεσ)
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Δ: «Υλοποιοφμενεσ Ενζργειεσ και Ρροςδιοριςμόσ Ρροχπολογιςμοφ Επενδυτικοφ Σχεδίου»
Ραρακαλοφμε επιλζξτε όςεσ εκ των ακόλουκων ενεργειϊν προτίκεται θ Επιχείρθςθ να υλοποιιςει ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου και βάςει των
οποίων κα πραγματοποιθκοφν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ.
Κατθγορίεσ Ενεργειϊν
E(1):
E(2):
E(3):
E(4):
E(5): Ενζργειεσ ΑΝΩ ΟΙΟ
Ρολυγλωςςικόσ
Mθχανοργάνωςθ Αςφρματθ Ηλεκτρονικι ολοκλιρωςθσ
Ρ/Υ
διαδικτυακόσ τόποσ
Tουριςτικϊν
Επικοινωνία Ρροϊκθςθ - τθσ επζνδυςθσ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ
προβολισ με
Mονάδων
Ρροβολι
δυνατότθτεσ online
κρατιςεων

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων

Κατϊτατο

Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά
καταλφματα (Πλοι οι τφποι
Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατθγορίεσ Αςτζρων)

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Ανϊτατο

Μεγάλα (από 301 κλίνεσ και άνω)

20.000 € 32.000 €

16.000 €

10.000 €

12.000 €

12.000 €

40.000 €

Μεςαία (από 101 ζωσ και 300 κλίνεσ)

17.500 € 28.000 €

14.000 €

8.750 €

10.500 €

10.500 €

35.000 €

Μικρά (ζωσ και 100 κλίνεσ)

15.000 € 24.000 €

12.000 €

7.500 €

9.000 €

9.000 €

30.000 €

3 - 4 Κλειδιά

12.500 € 20.000 €

10.000 €

6.250 €

7.500 €

7.500 €

25.000 €

1 - 2 Κλειδιά

10.000 € 16.000 €

8.000 €

5.000 €

6.000 €

6.000 €

20.000 €

12.500 € 20.000 €

10.000 €

6.250 €

7.500 €

7.500 €

25.000 €

11.000 € 17.600 €

8.800 €

5.500 €

6.600 €

6.600 €

22.000 €

10.000 € 16.000 €

8.000 €

5.000 €

6.000 €

6.000 €

20.000 €

40%

25%

30%

30%

0%

0%

0%

0%

Ενοικιαηόμενα
Δωμάτια &
Επιπλωμζνα
Διαμερίςματα

Κατθγορία 2: Τουριςτικά
καταλφματα
Λοιπζσ Κατθγορίεσ

ΟΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Ρ/Υ

Ραραδοςιακά
Καταλφματα (Πλων
των τάξεων)
Τουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Τουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ

80%
50%
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Ε. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και ζλεγχοσ δαπανϊν
Ραρακαλοφμε ειςάγετε τισ δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου ςασ και αντιςτοιχιςτε με τισ ενζργειεσ που επιλζξατε ςτο
προθγοφμενο βιμα.
Κάκε δαπάνθ κα πρζπει να αντιςτοιχθκεί μόνο με μία (με τθν κφρια) ενζργεια ςτθν οποία ζχει εφαρμογι κατά τθν προτεινόμενθ λφςθ.

Ρίνακασ 9: Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου Ενίςχυςθσ

Κατθγορία
Δαπάνθσ

πχ. ΚΔ(1)

Κατθγορία
Δαπάνθσ –
Ρεριγραφι
(επιλογι από
λίςτα)
1.Εξυπθρετθτζσ
(servers)

Ονομαςία/
Ρεριγραφι
Δαπάνθσ

Κφρια ενζργεια που αφορά θ Δαπάνθ
Μονάδα
Μζτρθςθσ
Ε(1)

Ε(2)

Ε(3)

Ε(4)

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Συνολικό
Κόςτοσ

Επιλζξιμο
ποςό

Ε(5)

…Server



€

€

€

…PC



€

€

€

…Website



€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ΚΔ(1)

5.Στακμοί Εργαςίασ
(PCs – Laptops) και
PDAs

ΚΔ(2)

1. Εφαρμογζσ
διαδικτυακισ
προβολισ (web
site)

ΚΔ(2)

6. Front & back
office ςυςτιματα

ΚΔ(3)

10 Διαχείριςθ
ζργου

…Διαχείριςθ ζργου

ΚΔ(4)

3. Διενζργεια
θλεκτρονικισ
προϊκθςθσ προβολισ

…Web campaign

…CRM






Ρρομθκευτισ

ΑΦΜ
Ρρομθκευτι

Αρικμόσ
Ρροςφοράσ

Ημερομθνία
Ρροςφοράσ

Τεκμθρίωςθ
αναγκαιότθτασ
δαπάνθσ
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Ε2. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ επιλζξιμων Ενεργειϊν – Δαπανϊν

ΕΝΕΓΕΙΕΣ
ΔΑΡΑΝΕΣ

Ε1

Ε2

Ε3

Ε4

Ε5

Ρολυγλωςςικόσ
διαδικτυακόσ τόποσ
προβολισ τουριςτικισ
μονάδασ με δυνατότθτεσ
online κρατιςεων
50% - 80%

Μθχανοργάνωςθ
τουριςτικϊν μονάδων

Αςφρματθ επικοινωνία

Θλεκτρονικι
προϊκθςθ και
προβολι

Ενζργειεσ
ολοκλιρωςθσ τθσ
επζνδυςθσ

0% - 40%

0% - 25%

0% - 30%

0% - 30%

ΚΔ(1) Δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ (0% - 40%)

€

1.

Εξυπθρετθτζσ (servers)

€

€

€

2.

Εξοπλιςμόσ Δικτφου

€

€

€

3.

Εξοπλιςμόσ ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων

€

€

4.
Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ ψυχαγωγίασ &
ενθμζρωςθσ
5.

PCs, Laptops, PDAs

6.

Εκτυπωτζσ - πολυμθχανιματα

7.

Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ εικόνασ (< 5% ΚΔ1)

ΚΔ(2) Δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ / ASP (50% 90%)
1.
Εφαρμογζσ διαδικτυακισ προβολισ (web
site)
2.
Συςτιματα διαχείριςθσ διαδικτυακοφ
περιεχομζνου (CMS)
3.
Βελτιςτοποίθςθ ιςτοςελίδων (Search Engine
Optimization κλπ.)
4.
Μθχανζσ διαδικτυακϊν κρατιςεων (Web
booking engine)

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€
€
€

5.

Εφαρμογζσ αυτοματοποίθςθσ γραφείου

€

6.

Front & back office ςυςτιματα

€

7.
Ραραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ/ εκπαίδευςθ
(< 15% Ρ/Υ πρόταςθσ)

ΣΥΝΟΛΑ
ΔΑΡΑΝΩΝ

€
€
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ΚΔ(3) Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ - Εγκατάςταςθσ

€

(10% - 40%)
Σφνταξθ ςυνοδευτικϊν κειμζνων

€

2.
Μετάφραςθ κειμζνων ςε δφο τουλάχιςτον
γλϊςςεσ
3.
Ψθφιακό/ πολυμεςικό υλικό διαδικτυακοφ
τόπου

€

1.

€

4.

Μετάπτωςθ δεδομζνων

€

5.

Διαλειτουργικότθτα μεταξφ εφαρμογϊν

€

6.

Φιλοξενία

€

7.

Συνδρομζσ ςε online υπθρεςίεσ περιεχομζνου

8.

Συνδρομζσ ςτο διαδίκτυο (< 1000 €)

9.

Διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα κρατιςεων

€

€

€
€

€

€

10. Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου (< 5% Ρ/Υ
πρόταςθσ)

€

ΚΔ(4) Δαπάνεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ προϊκθςθσ -

€

προβολισ (0% - 30%)
1.

Μελζτθ επικοινωνιακισ πολιτικισ

€

2.

Ψθφιακζσ παραγωγζσ προβολισ

€

3.
Διενζργεια θλεκτρονικισ προϊκθςθσ προβολισ

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ:

€

€

€

Σφνολο Δαπανϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου

€

Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

€

Μθ επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

€

€

€

€

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΡΑΝΩΝ €

>7.000 €

(Σθμειϊνεται ότι ςτον πίνακα δαπανϊν κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ και τα όρια που τίκενται ςτισ παρ.5.2.1 & 5.2.2 του παρόντοσ
οδθγοφ)
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6.2.

Ρρότυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο
άλλων σπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς(1):

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα Παηέρα:

Επώνσμο Παηέρα:

Όνομα Μηηέρας:

Επώνσμο
Μηηέρας:

Αριθ. Δελη. Τασηόηηηας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννηζης(2):

Τόπος Γέννηζης:

Τόπος Καηοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:
Δ/νζη Ηλεκηρ.
Τατσδρομείοσ
(Εmail):

Fax:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

(3)

ΤΚ:

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.

1. Είκαη ν Νόκηκνο Εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία «…………………………..»,
ΑΦΜ ……………………. Δ.Ο.Υ. ………………………
2. Υπνβάιισ ηελ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο σο άλσ
επηρείξεζεο ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο «Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ
Καηαιπκάησλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπσλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάησλ
Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ (digi-lodge)», έρνληαο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά από ηα αξκόδηα
όξγαλα ηεο επηρείξεζεο.
3. Είκαη ελήκεξνο γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Δξάζε «Ελίζρπζε
Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπσλ
Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ (digi-lodge)», ηνπο νπνίνπο θαη
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
4. Η δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο εκπίπηεη ζηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηεο Δξάζεο,
όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ Οδεγό Υπνβνιήο ηεο Δξάζεο.
5. Όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ειεθηξνληθά είλαη αθξηβή θαη κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζήο κνπ.
6. Όια ηα θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Φάθειν Αίηεζεο
απνηεινύλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο
επηρείξεζεο θαη δεζκεύνκαη λα ηα πξνζθνκίζσ όπνηε κνπ δεηεζνύλ.
7. Καλέλα ηκήκα ηεο επέλδπζεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε Αίηεζε δελ έρεη εθηειεζζεί
πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο Δξάζεο.
(4)

(σελ. 1 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
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(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο
δήισζεο- αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
.

8. Δελ έρεη εγθξηζεί ρξεκαηνδόηεζε από άιιε πεγή γηα ην έξγν πνπ δεηείηαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ παξνύζα Δξάζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ζην κέιινλ
ρξεκαηνδόηεζε γηα ην ίδην έξγν από άιιε Δξάζε ζα ελεκεξώζσ άκεζα ηελ
«ΧΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
9. Είκαη ελήκεξνο όηη ε αηηνύκελε ελίζρπζε ζεσξείηαη ήζζνλνο ζεκαζίαο (De minimis) θαηά
εο
ηνλ Καλνληζκό Ε.Ε. 1998/2006 ηεο Επηηξνπήο ηεο 15 Δεθεκβξίνπ 2006 (ΕΕ L 379 ηεο
28-12-2006) όπσο ηζρύεη θαη όηη ην πάγην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην πνζό
ελίζρπζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 500.000€ θαηά ηελ πεξίνδν 01.01.2008 έσο 31.12.2010.
10. Η αηηνύζα έιαβε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιύπηεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν
πξνεγνύκελα ηηο πεξηγξαθόκελεο, ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ππνβνιήο, εληζρύζεηο (De
εο
minimis) βάζεη ηνπ θαλόλα Ε.Ε. 1998/2006 ηεο Επηηξνπήο ηεο 15 Δεθεκβξίνπ 2006 (ΕΕ
L 379 ηεο 28-12-2006) (ή ηνπ 69/2001 ηεο Επηηξνπήο 12.1.2001 (ΕΕ L10 ηεο 13.1.2001)
όπσο ηζρύνπλ, αζξνηδνκέλσλ θαη ησλ πνζώλ πνπ ηπρόλ έρνπλ ιάβεη ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο κε ηελ επηρείξεζε πνπ λνκίκσο εθπξνζσπώ.
11. Εάλ πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ππάξμεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα
δεινύκελα ζηνηρεία, ε «ΧΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ζα εηδνπνηεζεί ακέζσο.
12. Απνδέρνκαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ αίηεζή κνπ θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα κε απηήλ δηθαηνινγεηηθά από ηελ εηαηξεία
«ΧΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ Α.Ε.», κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζήο κνπ.
Επηπιένλ έρσ λα δειώζσ ηα αθόινπζα:

Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Υπνγξαθή)

(σελ. 2 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)
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6.3.

Κανονιςμόσ Ε.Ε. 1998/2006

(Βλ. ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ)
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7. Ραράρτθμα ΙΙ - Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά Κ.Α.Δ. που
δεν είναι επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ λόγω του
κανονιςμοφ De Minimis
Ρίνακασ 10: Μθ επιλζξιμοι Κ.Α.Δ.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
Κ.Α.Δ. 1997

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

01.1

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

Ιαιιηέξγεηα θπηώλ "κεγάιεο θαιιηέξγεηαο".
Ιαιιηέξγεηα θεπεπηηθώλ πνηθηιηώλ, θπηνθνκία
Ιηελνηξνθία

01.2
01.3
01.4
01.5
02.01.30
02.01.41

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

02.01.42.01
02.01.50.01

Λεηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηε γεσξγία θαη
δσνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο ησλ θηεληαηξηθώλ
ππεξεζηώλ
Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ, αλαπαξαγσγή
ζεξακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο
Παξαγσγή θπζηθνύ θειινύ, αθαηέξγαζηνπ ή απιήο
θαηεξγαζίαο
Παξαγσγή κεξώλ θπηώλ, ρνξηαξηώλ, βξύσλ θαη
ιεηρήλσλ. θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
Ιαιιηέξγεηα ζόξγνπ (ζθνύπαο)

02.01.50.02

Ιαιιηέξγεηα δαζπιιίσλ γηα πεξηνδηθή μπιεία πξνο
παξαζθεπή ραξηνπνιηνύ
Ιαιιηέξγεηα θπηώξησλ ειάησλ

02.01.50.03

Ιαιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ

02.02.10.05

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξκώλ δέληξσλ

05.0

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

10.0

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

75
95
99

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο γόλνπ· δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
αιηεία
Εμόξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε. Εμόξπμε ηύξθεο.
ΔΗΛΟΘΑ ΔΘΟΘΙΗΗ ΙΑΘ ΑΛΤΜΑ· ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΙΗ
ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΑΦΑΚΘΗ
ΜΟΘΙΟΙΤΡΘΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΚΟΤΜ ΟΘΙΘΑΙΟ
ΠΡΟΩΠΘΙΟ
ΕΣΕΡΟΔΘΙΟΘ ΟΡΓΑΜΘΛΟΘ ΙΑΘ ΟΡΓΑΜΑ
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
Κ.Α.Δ. 2008
Κ.Α.Δ. 2008

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

01.1

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

Ιαιιηέξγεηα κε πνιπεηώλ θπηώλ.

01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
02.30.20
02.30.30
01.29.30
01.11.41
02.10.30.01

05
08.92
84
97
99

Ζσηθή παξαγσγή
Ληθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηόηεηεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή
Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο
δξαζηεξηόηεηεο
πιινγή θπζηθνύ θειινύ, πνπ δηαζέηεηαη
αθαηέξγαζηνο ή κε απιή θαηεξγαζία
πιινγή κεξώλ θπηώλ, ρνξηαξηώλ, βξύσλ θαη
ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
Ιαιιηέξγεηα θπηηθώλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε
Ιαιιηέξγεηα ζόξγνπ

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

Ιαιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, πνπ
δηαζέηνληαη θνκκέλα
Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξκώλ δέληξσλ

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
ΣΟΤ

Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα

02.40.10.06
03

Πνιιαπιαζηαζκόο Φπηώλ

Ιαιιηέξγεηα δαζπιιίσλ γηα πεξηνδηθή μπιεία πξνο
παξαζθεπή ραξηνπνιηνύ
Ιαιιηέξγεηα θπηώξησλ ειάησλ

02.10.30.02
01.29.20

Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο

Εμόξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε
Εμόξπμε ηύξθεο
Δεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή
αζθάιηζε
Δξαζηεξηόηεηεο λνηθνθπξηώλ σο εξγνδνηώλ νηθηαθνύ
πξνζσπηθνύ
Δξαζηεξηόηεηεο εμσρώξησλ νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ
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