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1. Ειςαγωγι
Ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να
πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ δικαιοφχουσ
από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ μίασ αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου από τθν
Επιχείρθςθ ζωσ τθν ζκδοςθ Αποφάςεων Ζνταξθσ Πράξεων από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
υγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα:
•

Όργανα και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν
ςχεδίων.

•

τάδια αξιολόγθςθσ και ελζγχου αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων δικαιοφχων.

•

Κατάταξθ αιτιςεων και ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων.

•

Απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.

•

Επανεξζταςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων.

•

Επιλαχοφςεσ αιτιςεισ.

•

Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για ςχετικά κζματα.

2. Πργανα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
2.1.

Γνωμοδοτικι Επιτροπι τθσ Δράςθσ

Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
τθσ εταιρίασ «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, από το Διοικθτικό
υμβοφλιο, οργάνου τθσ, Γνωμοδοτικι Επιτροπι. Αυτι ειςθγείται τεκμθριωμζνα και ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςτο προαναφερκζν όργανο, τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ (εγκεκριμζνεσ,
επιλαχοφςεσ και απορριπτζεσ αιτιςεισ).
Η ςφνκεςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ:
•

Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».

•

Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π.
Ψθφιακι φγκλιςθ.

•

Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Eιδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ
χεδιαςμοφ.

•

Δφο (2) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».

Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ςυντάςςονται ςε πρακτικά.

2.2.

Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικών

Η Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ζχει ωσ ρόλο τθν ενδελεχι εξζταςθ, τον ζλεγχο πλθρότθτασ και
ορκότθτασ των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί επιτυχϊσ (θλεκτρονικά και φυςικόσ φάκελοσ) και
ςυντάςςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ προσ τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, προκειμζνου αυτι να προχωριςει
ςτθν τελικι τθσ κρίςθ. Η Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν δεν προβαίνει ςε βακμολόγθςθ αιτιςεων,
ωςτόςο αποδζχεται ι απορρίπτει τισ αιτιςεισ βάςει των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά
και ζχουν αποςταλεί ςτον φάκελο τθσ αίτθςθσ.
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Σα μζλθ που απαρτίηουν τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ορίηονται από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και ζχουν
εμπειρία ςτθ διενζργεια ελζγχων δικαιολογθτικϊν για προτάςεισ και αιτιςεισ.
Μετά τθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν και πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ, πραγματοποιείται ειδικόσ κφκλοσ ενθμζρωςθσ - εκπαίδευςθσ των μελϊν τθσ, με ςτόχο
τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία τουσ.

3. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ
Κάκε αίτθςθ αξιολογείται αυτοτελϊσ
προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ.

μζχρι

εξαντλιςεωσ

του

ςυνολικοφ

προσ

διάκεςι

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων ακολουκεί τα τάδια τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτισ ενότθτεσ που
ακολουκοφν:

3.1. Στάδια Αξιολόγθςθσ
3.1.1

ΣΤΑΔΙΟ Α’: Άμεςθ Αξιολόγθςθ Αίτθςθσ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικών Ενιςχφςεων

Κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ από τθν δικαιοφχο
Επιχείρθςθ, πραγματοποιείται με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται και καταχωροφνται, ζλεγχοσ που
αφορά τθν επιλεξιμότθτα τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ Ρροχποκζςεισ και τουσ Προυσ Επιλεξιμότθτασ
του Οδθγοφ Τποβολισ.
Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά (θ Επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ), δεν παρζχεται
περαιτζρω δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των υπόλοιπων ενοτιτων τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ
και θ υποβολι τθσ αίτθςθσ του δυνθτικοφ δικαιοφχου δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί.
Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ καταλιξει κετικά (θ Επιχείρθςθ είναι επιλζξιμθ), θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων που αφοροφν ςτθν κατάταξθ τθσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ τθ
λειτουργικι μορφι και το μζγεκοσ τθσ τουριςτικισ μονάδασ με βάςθ τα δθλοφμενα ςτοιχεία, όπωσ
αυτά αποτυπϊνονται ςτθ ςχετικι άδεια.
Η κατθγοριοποίθςθ μίασ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, χρθςιμοποιείται για να
προςδιοριςκεί το μζγιςτο φψοσ του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ χεδίου για το οποίο
ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να αιτθκεί χρθματοδότθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο
πίνακα:
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Πίνακαρ 1: Πποζδιοπιζμόρ μέγιζηος ύτοςρ επισοπηγούμενος πποϋπολογιζμού ανά
επενδςηική ππόηαζη ανά καηηγοπία

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων
Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά καταλφματα
(Όλοι οι τφποι Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατηγορίεσ 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 €

Παραδοςιακά
Καταλφματα (Όλων
των τάξεων)
Σουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ - Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Σουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

25.000,00 €

22.000,00 €

20.000,00 €

Με βάςθ τθν παραπάνω κατάταξθ θ Επιχείρθςθ καλείται να προςδιορίςει όςεσ εκ των επιλζξιμων
ενεργειϊν πρόκειται να υλοποιιςει ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ χεδίου και βάςει των οποίων κα
πραγματοποιθκοφν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ. Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ και τα ανϊτατα και κατϊτατα όρια
προχπολογιςμοφ Επενδυτικϊν χεδίων ανά κατθγορία και ανά ενζργεια αποτυπϊνονται ςτον
ακόλουκο πίνακα:
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Πίνακαρ 2: Επιλέξιμερ Ενέπγειερ και Ανώηαηα Όπια Πποϋπολογιζμού ανά Καηηγοπία

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

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων

Κατώτατο

Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά
καταλφματα (Όλοι οι τφποι
Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατηγορίεσ Αςτζρων)

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

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

Παραδοςιακά
Καταλφματα (Όλων
των τάξεων)
Σουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Σουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ

80%
50%
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Υπενκυμίηεται ότι, 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.Πίνακαρ 2: Επιλέξιμερ Ενέπγειερ και Ανώηαηα
Όπια Πποϋπολογιζμού ανά Καηηγοπία), όςο και το άνω όριο τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ζχει
καταταγεί θ Επιχείρθςθ.
Επιςθμαίνεται ότι, ο αρικμόσ των ενεργειών που επιλζγεται προσ υλοποίθςθ δεν
αποτελεί ςθμείο αξιολόγθςθσ.
Η διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ ενόσ Επενδυτικοφ χεδίου υπόκειται ςε κανόνεσ οι
οποίοι αφοροφν τα ελάχιςτα και μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι κατθγορίεσ
δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ, οι οποίοι αναφζρονται διεξοδικά
ςτον Οδθγό Τποβολισ (κεφ. 5). Η τιρθςθ αυτϊν των κανόνων είναι υποχρεωτικι,
ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ χεδίου.
Όταν τθροφνται οι παραπάνω κανόνεσ, μία αίτθςθ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου
μπορεί πλζον να υποβλθκεί επιτυχϊσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων
Κρατικϊν Ενιςχφςεων. Διαφορετικά, θ πρόταςθ ΔΕΝ μπορεί να υποβλθκεί.
ΡΟΣΟΧΗ:
Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι απόλυτα ςίγουροσ για τθν ορκότθτα των
ςτοιχείων που καταχωρεί θλεκτρονικά ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων
Κρατικϊν Ενιςχφςεων. Οποιαδιποτε απόκλιςθ / διαφορά με τα δικαιολογθτικά που κα
κατατεκοφν ςτθ ςυνζχεια, κα οδθγιςει ςτθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ («Απορριπτζα» αίτθςθ).
Κατόπιν τθσ επιτυχοφσ θλεκτρονικισ υποβολισ, θ αίτθςθ λαμβάνει αφξοντα αρικμό
θλεκτρονικισ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν
Ενιςχφςεων. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι μοναδικόσ και ςυνοδεφει τθν αίτθςθ ςε όλα τα τάδια
όπου αυτι είναι ενεργι. Επιπρόςκετα, χρθςιμοποιείται για τθν κατάταξθ αυτισ κατά ςειρά
προτεραιότθτασ, κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των ταδίων αξιολόγθςθσ.

3.1.2

ΣΤΑΔΙΟ Β’: Ραραλαβι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ αίτθςθσ

Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ
χεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπϊνεται από το
Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων), θ οποία
φζρει τθν ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ αιτοφςασ Επιχείρθςθσ.
(ii) Ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων).
(iii) Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικών (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων).
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(iv) Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και
ςφμφωνα με τον Οδθγό Τποβολισ).
(v) Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ
υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ.
ΡΟΣΟΧΗ:
- Η μθ αποςτολι εντόσ του οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) του
Φακζλου τθσ Αίτθςθσ, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ πρόταςθσ. Η αίτθςθ κεωρείται τότε
«Απορριπτζα».
- Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται άπαξ. Ο Φάκελοσ τθσ Αίτθςθσ κα
πρζπει να φζρει το ςφνολο των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν. Σμθματικι προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν δεν κα γίνεται αποδεκτι.
- υμπλθρωματικά δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτά μετά τθν αποςτολι του
Φακζλου τθσ Αίτθςθσ.
Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ:
-

με ςυςτθμζνθ επιςτολι – δζμα, ι

-

με ταχυμεταφορά,

ςτθν διεφκυνςθ:
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.,
Κολοκοτρώνθ 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 τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ που φζρει ο
φάκελοσ αποςτολισ.

Η αίτθςθ, αφοφ παραλθφκεί και πρωτοκολλθκεί, μεταβιβάηεται ςτθν Ομάδα Ελζγχου
Δικαιολογθτικϊν (βλ. 2.2), ζνα ςτζλεχοσ τθσ οποίασ αναλαμβάνει να ελζγξει τθν πλθρότθτα
του φακζλου τθσ πρόταςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι:
•

για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί το Πλθροφοριακό φςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων,

•

θ αίτθςθ ςυμμετοχισ φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ
από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ,

•

όλα τα Δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ Λίςτα Δικαιολογθτικϊν υπάρχουν
ςτον φυςικό φάκελο και είναι αρικμθμζνα, ςφμφωνα με τθν λίςτα που ζχει
αναπαραχκεί από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν
Ενιςχφςεων και είναι κατάλλθλα υπογεγραμμζνα,

•

όλεσ οι Προςφορζσ / Προτιμολόγια που αναφζρονται θλεκτρονικά ςτο Ζντυπο
Τποβολισ Πρόταςθσ υπάρχουν ςτο φυςικό φάκελο.

ΡΟΣΟΧΗ:
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- Οποιαδιποτε ζλλειψθ Δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ που
ζχει υποβλθκεί, από τον φυςικό Φάκελο Δικαιολογθτικϊν, κακιςτά τθν αίτθςθ
«Απορριπτζα».
- υμπλθρωματικά δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτά μετά τθν αποςτολι του
Φακζλου τθσ Αίτθςθσ.
Εφόςον ο Φάκελοσ Αίτθςθσ ικανοποιεί το κριτιριο πλθρότθτασ, θ αίτθςθ κεωρείται
«Ρλιρθσ» και αξιολογείται ςτθ ςυνζχεια ωσ προσ τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ (τάδιο
Γ’).
Όλοι οι υποβαλλόμενοι φάκελοι προτάςεων με ςυνθμμζνθ ςχετικι τεκμθρίωςθ από τθν
εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», αρχειοκετοφνται.

3.1.3

ΣΤΑΔΙΟ Γ’: Ζλεγχοσ Ορκότθτασ Στοιχείων Ηλεκτρονικισ Ρρόταςθσ

Ο ζλεγχοσ ορκότθτασ ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται από μζλοσ τθσ ομάδασ
Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (βλ. ενότθτα 2.2), μόνο για τισ αιτιςεισ που φζρουν τθν ζνδειξθ
«Πλιρθσ».
Η προϊκθςθ μιασ αίτθςθσ προσ ζλεγχο ορκότθτασ δθλοφμενων ςτοιχείων, ςθμαίνει και τθν
αποδοχι τθσ αξιολόγθςθσ που κα ζχει πραγματοποιθκεί από το Πλθροφοριακό φςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων (τάδιο Α’) και τον ζλεγχο πλθρότθτασ τθσ
αίτθςθσ (τάδιο Β’).
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ταδίου Γ’, διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ όλων των
δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για κάκε αίτθςθ, με βάςθ τα
ζγγραφα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο Αίτθςθσ (ςτοιχεία «i» ζωσ «v» τθσ
ενότθτασ 3.1.2. παραπάνω).
Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι τα ςτοιχεία που καταχωροφνται
θλεκτρονικά είναι:
•

ορκά και ζγκυρα,

•

ςε πλιρθ ςυνζπεια με το περιεχόμενο του Φακζλου Αίτθςθσ και

•

ςε πλιρθ ςυνάφεια με τα χαρακτθριςτικά των προσ υλοποίθςθ ενεργειϊν.

Ειδικότερα, ο ζλεγχοσ που πραγματοποιείται ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει ότι:
•

Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων και
των αντίςτοιχων εγγράφων.

•

Σα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ είναι ζγκυρα (ιτοι, τα Δικαιολογθτικά είναι ορκά και
ζγκυρα και οι Προςφορζσ καλφπτουν επαρκϊσ τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των
ενεργειϊν που ζχουν επιλεγεί προσ υλοποίθςθ.)

ΡΟΣΟΧΗ:
- Οποιαδιποτε απόκλιςθ μεταξφ ςτοιχείων που δθλϊνονται θλεκτρονικά και των
αντίςτοιχων που υποβάλλονται εντφπωσ, ι μθ εγκυρότθτα των υποβαλλόμενων ζντυπων
εγγράφων, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. Η αίτθςθ κεωρείται πλζον
«Απορριπτζα».
- υμπλθρωματικά δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτά μετά τθν αποςτολι του
Φακζλου τθσ Αίτθςθσ.
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Εάν κατά τον ζλεγχο ορκότθτασ των δθλουμζνων ςτοιχείων διαπιςτωκεί ότι απαιτοφνται
περαιτζρω διευκρινιςτικά ςτοιχεία, τότε αποςτζλλεται ςχετικι επιςτολι από τθν εταιρία
«ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» προσ τον δυνθτικό δικαιοφχο, ηθτϊντασ τα ζντυπα ςτοιχεία
εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερών. ε περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
δεν αποςτείλει τα διευκρινιςτικά ςτοιχεία εντόσ τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ, θ πρόταςθ
κρίνεται «Απορριπτζα».
Εάν ο ζλεγχοσ ορκότθτασ του Φακζλου τθσ Πρόταςθσ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, τότε θ
πρόταςθ κρίνεται «Ορκι», διαφορετικά κρίνεται «Απορριπτζα».

Μετά το πζρασ κάκε ταδίου, θ εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» δφναται να
δθμοςιεφςει ςτοιχεία που αφοροφν ςτα εν λόγω ςτάδια και μπορεί να περιλαμβάνουν
αρικμό ςυμμετεχουςϊν Επιχειριςεων, εξζλιξθ κάλυψθσ διακζςιμου προχπολογιςμοφ ανά
περιφζρεια, ςτατιςτικά ςτοιχεία προτεινόμενων Επενδυτικϊν χεδίων κλπ.

3.2. Βαςικζσ Αρχζσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ
Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι οι ακόλουκεσ:
•

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ των Επενδυτικϊν
χεδίων γίνεται θλεκτρονικά, ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων
Κρατικϊν Ενιςχφςεων. Μόνο οι αιτιςεισ που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ
θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να κρικοφν
υποψιφιεσ προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ. Ο ζλεγχοσ που πραγματοποιείται ςε
επόμενα τάδια Αξιολόγθςθσ από φυςικά πρόςωπα (βλ. όργανα Αξιολόγθςθσ παράγραφοσ 2) αφορά επιβεβαίωςθ τθσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ τθσ
θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςε ςχζςθ με τον φυςικό φάκελο που λαμβάνεται από τθν
ΨΗΦΕΝ Α.Ε., άρα δεν υπόκειται ςε υποκειμενικζσ κρίςεισ.

•

Κάκε χρζωςθ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου ςε μζλοσ τθσ Ομάδασ
Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, πραγματοποιείται τυχαία. Κανζνα εμπλεκόμενο μζροσ δε
γνωρίηει εκ των προτζρων το φυςικό πρόςωπο που κα αναλάβει τον ζλεγχο μίασ
πρόταςθσ.

•

Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται μόνο ςε ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χϊρουσ τθσ εταιρίασ
«ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».

•

Κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν καταγράφει όλα τα πορίςματα
ελζγχου τθσ αίτθςθσ και με το πζρασ τθσ κάκε μεμονωμζνθσ αξιολόγθςθσ
επιςτρζφει το φυςικό Φάκελο Αίτθςθσ ςτο Αρχείο Αιτιςεων που τθρείται ςτθν
εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».

3.3. Αξιολόγθςθ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι
3.3.1

Διαμόρφωςθ γνωμοδοτιςεων

Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι, ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ θ οποία πραγματοποιείται ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα (όχι μεγαλφτερα του ενόσ μθνόσ), εξετάηει το ςφνολο των
προτάςεων που κρίκθκαν:
•

«Ορκζσ» (επιτυχισ ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ)

•

«Απορριπτζεσ» (ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αξιολόγθςθσ).
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Για τθν εξζταςθ και επιβεβαίωςθ του ελζγχου που ζχει προθγθκεί για τισ παραπάνω
αιτιςεισ, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι μελετά για κάκε αίτθςθ το Ζντυπο Αποτελζςματοσ
Ελζγχου Πλθρότθτασ & Ορκότθτασ Αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου. Εφόςον χρειαςτεί
διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ, υποςτθρίηεται από τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (π.χ.
ςτον επιτόπιο ζλεγχο του φακζλου τθσ πρόταςθσ).
Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ
παρουςιάηουν ειδικά προβλιματα (π.χ. αςάφεια ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτα τουσ). ε
περίπτωςθ που εντοπίςει μθ τεκμθριωμζνθ ζγκριςθ ι απόρριψθ αίτθςθσ, είναι αρμόδια για
τθν αλλαγι κατάςταςθσ τθσ αίτθςθσ, βάςει αιτιολόγθςθσ και ςφνταξθσ ςχετικοφ Πρακτικοφ.

3.3.2

Κατάταξθ αιτιςεων

Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι, κατόπιν των ανωτζρω εργαςιϊν τθσ, ςυντάςςει Πρακτικό
Κατάταξθσ και Ζνταξθσ Αιτιςεων, με βάςθ το οποίο οι αιτιςεισ κατατάςςονται ςε τρεισ (3)
λίςτεσ, ωσ εξισ:
1) Εγκεκριμζνεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ»
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά χζδια εγκρίνονται
να χρθματοδοτθκοφν βάςει του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ.
2) Επιλαχοφςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ»
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ αλλά των οποίων τα Επενδυτικά χζδια δφναται να
τφχουν χρθματοδότθςθσ, εφόςον προκφψει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ τθσ
Δράςθσ.
3) Απορριφκείςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ
«Απορριπτζεσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά
χζδια δεν εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν.
Για κάκε μία από τισ παραπάνω λίςτεσ, οι αιτιςεισ κατατάςςονται κατά ςειρά
προτεραιότθτασ, θ οποία προκφπτει από τον αφξοντα αρικμό θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ
αίτθςθσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων.
θμειϊνεται ότι κάκε επιτυχισ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ, δεςμεφει για λογαριαςμό τθσ
μζροσ του διακζςιμου Προχπολογιςμοφ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ τθσ Δράςθσ που
αντιςτοιχεί ςτον προχπολογιςμό του Επενδυτικοφ χεδίου που υποβλικθκε από τθν
Επιχείρθςθ.

4. Ζνταξθ πράξεων ςτθ Δράςθ
Οι λίςτεσ των Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων μαηί με τα
πρακτικά τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ διαβιβάηονται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
«ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο όργανο τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕ
ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», το οποίο με απόφαςι του ειςθγείται απ’ ευκείασ ςτον Ειδικό Γραμματζα
Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ τουσ
από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ψθφιακι φγκλιςθ.
Η διαδικαςία ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκειςϊν αποφάςεων είναι ςυνεχισ και
επαναλαμβάνεται μζχρι εξαντλιςεωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ.
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5. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων
Μετά από κάκε κφκλο ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκειςϊν αποφάςεων, δθμοςιεφονται
Πίνακεσ Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων ςτο διαδικτυακό τόπο
τθσ Δράςθσ.
Κάκε δθμοςιευμζνοσ πίνακασ κατάταξθσ αποτελεςμάτων παρουςιάηει ευκρινϊσ τουσ
αρικμοφσ (κωδικοφσ) των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ και καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο υπεβλικθςαν αυτζσ οι αιτιςεισ.
Βάςει των ανωτζρω αποφάςεων και αναφορικά με τισ εγκεκριμζνεσ Επιχειριςεισ, κάκε
απόφαςθ ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ μαηί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
«ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι του εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο από το Διοικθτικό
υμβοφλιο όργανο τθσ «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», για αποδοχι – ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ
που ζχει υποβλθκεί κοινοποιείται ςτον κάκε δικαιοφχο.
Ακολοφκωσ, ενθμερϊνονται όλεσ οι επιλαχοφςεσ και απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ με
ςχετικζσ επιςτολζσ.
Οι απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ μποροφν είτε να υποβάλλουν αίτθςθ επανεξζταςθσ,
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 7 είτε να υποβάλλουν εκ νζου αίτθςθ για
Επενδυτικό χζδιο, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτον Οδθγό Τποβολισ. θμειϊνεται ότι,
ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ που ζχει δεςμευτεί και αντιςτοιχεί ςτον
προχπολογιςμό του Επενδυτικοφ χεδίου που υποβλικθκε από τθν Επιχείρθςθ κατά τθν
επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, διατθρείται δεςμευμζνοσ για το χρονικό
διάςτθμα που απαιτείται να διαπιςτωκεί αν θ Επιχείρθςθ κα υποβάλλει αίτθςθ
επανεξζταςθσ και μζχρι να αποφαςιςτεί θ οριςτικι ι μθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τθσ
Επιχείρθςθσ.

6. Επιλαχοφςεσ προτάςεισ
Αιτιςεισ που αξιολογικθκαν ωσ «Ορκζσ», αλλά δεν μποροφν να τφχουν χρθματοδότθςθσ
λόγω μθ επάρκειασ του διατικζμενου Προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ, κατατάςςονται ςτθν
ειδικι κατθγορία «Επιλαχουςϊν» και δφναται να τφχουν χρθματοδότθςθσ με νεότερεσ
Αποφάςεισ, εφόςον προκφψει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ Δράςθσ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ αναμορφϊνεται ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ πρόςκετων
κονδυλίων ι ςτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν πραγματοποιιςει τθν επζνδυςθ που
του ζχει εγκρικεί ι τθν πραγματοποιιςει με χαμθλότερο του αρχικά εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ.

7. Διαδικαςία επανεξζταςθσ αιτιςεων
Κάκε Επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ επανεξζταςθσ τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ που υπζβαλε εντόσ διαςτιματοσ 5 θμερολογιακών θμερών από τθν
αποςτολι ςε αυτιν τθσ απορριπτικισ επιςτολισ από τθν εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ
Α.Ε.».
Η αίτθςθ επανεξζταςθσ υποβάλλεται εγγράφωσ από τθν ενδιαφερόμενθ Επιχείρθςθ προσ
τθν εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» και κα πρζπει να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ και τθν υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου.
Η αποςτολι τθσ αίτθςθσ επανεξζταςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ:
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-

με ςυςτθμζνθ επιςτολι – δζμα, ι

-

με ταχυμεταφορά,

ςτθν διεφκυνςθ:
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.,
Κολοκοτρώνθ 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 τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ που φζρει ο
φάκελοσ αποςτολισ.

Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ κα πρζπει να τεκμθριϊνουν εμπεριςτατωμζνα και πάντα με βάςθ
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ τισ αιτίεσ
για τισ οποίεσ ηθτείται επανεξζταςθ.
Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ εξετάηονται ενδελεχϊσ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, θ οποία
κα αποφαίνεται εντόσ 10 θμερολογιακών θμερών.
Εάν από το δευτερογενι ζλεγχο τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ κρικεί βάςιμθ θ αίτθςθ
επανεξζταςθσ που υπεβλικθκε, δφναται να λθφκοφν κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ.
τθν περίπτωςθ που οι διορκωτικζσ ενζργειεσ αφοροφν τθν ζνταξθ αρχικά απορριφκείςασ
πρόταςθσ ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν ενότθτα 4 του παρόντοσ
Οδθγοφ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ
1. Κατάταξθ τουριςτικισ μονάδασ ςε κατθγορία (βάςει
δυναμικότθτασ/ αςτζρων/ κλειδιών) και προςδιοριςμόσ
του μζγιςτου επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ

1) Ξενοδοχειακά Καταλφματα:
Μικρά (<100
κλίνεσ)

Μεςαία (<101 και
<300 κλίνεσ)

Μεγάλα (>301
κλίνεσ)

Λειτουργικι Μορφι Ξενοδοχείου
Κλαςςικοφ Σφπου
Σφπου Επιπλωμζνων Διαμεριςμάτων
Μικτοφ τφπου
Σφπου 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
Κλειδιών
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
Παραδοςιακά Καταλφματα
Σουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ Κατοικίεσ
Σουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ Σουριςτικζσ Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων
Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά καταλφματα
(Όλοι οι τφποι Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατηγορίεσ 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 €

Παραδοςιακά
Καταλφματα (Όλων
των τάξεων)
Σουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ - Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Σουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)

25.000,00 €

22.000,00 €

20.000,00 €
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2. Υλοποιοφμενεσ ενζργειεσ και προςδιοριςμόσ προχπολογιςμοφ Επενδυτικοφ Σχεδίου
Κατθγορίεσ Ενεργειών
E(1):
E(2):
E(3):
E(4):
E(5): Ενζργειεσ ΑΝΩ ΟΙΟ
Ρολυγλωςςικόσ
Mθχανοργάνωςθ Αςφρματθ Ηλεκτρονικι ολοκλιρωςθσ
Ρ/Υ
διαδικτυακόσ τόποσ
Tουριςτικών
Επικοινωνία Ρροώκθςθ - τθσ επζνδυςθσ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ
προβολισ με
Mονάδων
Ρροβολι
δυνατότθτεσ online
κρατιςεων

Κατθγορίεσ Καταλυμάτων

Κατώτατο

Κατθγορία 1: Ξενοδοχειακά
καταλφματα (Όλοι οι τφποι
Ξενοδοχείου και όλεσ οι
κατηγορίεσ Αςτζρων)

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

Ανώτατο

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

Παραδοςιακά
Καταλφματα (Όλων
των τάξεων)
Σουριςτικζσ
Επιπλωμζνεσ
Κατοικίεσ Επαφλεισ
Οργανωμζνεσ
Σουριςτικζσ
Καταςκθνϊςεισ
(κάμπινγκ)
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ

80%
50%
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3. Επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια
ΕΝΕΓΕΙΕΣ
ΔΑΡΑΝΕΣ

Ε1

Ε2

Ε3

Πολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ
τόποσ προβολισ τουριςτικισ
μονάδασ με δυνατότθτεσ
online κρατιςεων

Μθχανοργάνωςθ
τουριςτικϊν μονάδων

Αςφρματθ επικοινωνία

50% - 80%

0% - 40%

0% - 25%

Ε4

Ε5

Ηλεκτρονικι 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.

υςτιματα 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.

Παραμετροποίθςθ/ ςυντιρθςθ/ εκπαίδευςθ (< 15% Π/Υ πρόταςησ)

*
*

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

φνταξθ 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.

υνδρομζσ ςε online υπθρεςίεσ περιεχομζνου

8.

υνδρομζσ ςτο διαδίκτυο (< 1000 €)

9.

Διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα κρατιςεων

10.

Τπθρεςίεσ υλοποίθςθσ ζργου (< 5% Π/Υ πρόταςησ)

*
*

*

*
*

*

*
*

ΚΔ(4) Δαπάνεσ υπθρεςιών θλεκτρονικισ προώκθςθσ - προβολισ (0% - 30%)
1.

Μελζτθ επικοινωνιακισ πολιτικισ

*

2.

Ψθφιακζσ παραγωγζσ προβολισ

*

3.

Διενζργεια θλεκτρονικισ προϊκθςθσ - προβολισ

*
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