
 

 

  Information Technology Solutions 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ 

Η Γξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη σο μελνδνρεηαθά ή 

ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδύζεσλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ. θνπόο 

ηεο Γξάζεο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγώλ 

δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ κε δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ, θαζώο θαη ε 

νινθιήξσζε απηώλ ησλ εθαξκνγώλ κε 

πθηζηάκελα ή λέα ζπζηήκαηα κεραλνγξάθεζεο 

μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ. 

Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ όιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη σο 

μελνδνρεηαθά ή ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

(διακριηές άδειες λειηοσργίας ηοσριζηικής 

μονάδας) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπο (ότι ενώζεις  επιτειρήζεων) θαη νη νπνίεο  

αζθνύλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα λόκηκα ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Δλίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ 
Καηαιπκάησλ γηα ηε Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθώλ Σόπσλ 
Πξνβνιήο θαη πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ 
(digi-lodge) 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ & ΓΑΠΑΝΔ 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο νη αθόινπζεο  ελέξγεηεο είλαη 

επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε: 

1. Πνιπγισζζηθόο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πξνβνιήο 

ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κε δπλαηόηεηεο online 

θξαηήζεσλ  

2. Μεραλνξγάλσζε ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ   

3. Αζύξκαηε επηθνηλσλία   

4. Ηιεθηξνληθή πξνώζεζε – πξνβνιή   

5. Δλέξγεηεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο  

 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλώλ είλαη νη εμήο: 

1. Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ 

2. Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ 

3. Τινπνίεζε – Δγθαηάζηαζε 

4. Ηιεθηξνληθή Πξνώζεζε - Πξνβνιή 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζεσξείηαη κία 

επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη 

παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

 Γξαζηεξηνπνηείηαη σο μελνδνρεηαθό ή ηνπξηζηηθό 

θαηάιπκα 

 Έρεη μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο πξηλ ηελ 
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 Λεηηνπξγεί λόκηκα, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

 Γε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θιάδνπο νη νπνίνη 

εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Γξάζεο 

 Γελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο από Πξνγξάκκαηα 

θαη Γξάζεηο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ, άλσ ηνλ 

πξνβιεπόκελσλ νξίσλ βάζεη ηνπ θαλόλα De 

Minimis. 



 

ΤΦΟ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΝΙΥΤΗ 

Ο κέγηζηνο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο 

αλά ππνβαιιόκελε αίηεζε κπνξεί λα αλέξρεηαη 

έσο ηηο 40.000€. Ο ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο 

αλά επελδπηηθό ζρέδην είλαη 7.000€. 

Σν πνζνζηό επηρνξήγεζεο αλά εγθεθξηκέλν έξγν  

αλέξρεηαη ζην 60% ηνπ επηιέμηκνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. 

Σν ύςνο ηεο εληζρπόκελεο επέλδπζεο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε θάζε 

επηρείξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηνπξηζηηθήο 

κνλάδαο θαη ηηο επηιεγκέλεο πξνο πινπνίεζε 

ελέξγεηεο.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (Γεκόζηα 

Γαπάλε) πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο παξνύζαο 

Γξάζεο αλέξρεηαη ζε 45.000.000€, πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πινπνίεζε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 75.000.000€. Σν ππόινηπν 

40% (30.000.000€) ζα θαιπθζεί κε Ιδησηηθή 

πκκεηνρή.  

ΔΝΣΑΞΗ ΔΡΓΧΝ ΣΗ ΓΡΑΗ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ νινθιεξώλνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο θαη ν θάθεινο 

δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο ειέγρεηαη κε επηηπρία, είλαη 

επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο επέλδπζεο πνπ 

ζα πινπνηήζνπλ. Η επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ γίλεηαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 

αλά Πεξηθέξεηα δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Γξάζεο.  

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ε επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε ιήςε ηνπ 

50% ηεο δεκόζηαο επηρνξήγεζεο σο 

πξνθαηαβνιή. 

Η απνπιεξσκή ηεο επηρνξήγεζεο ζα 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ επελδπηή κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επέλδπζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο από ηελ 

«Φεθηαθέο Δληζρύζεηο Α.Δ.».  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ ηελ επηρνξήγεζε 

ηνπ επελδπηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ, πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Γξάζεο. 

Μόλν αηηήζεηο πνπ πιεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο θαη 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Γξάζεο κπνξνύλ λα 

ππνβιεζνύλ.  

Δθόζνλ νινθιεξσζεί επηηπρώο ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, νη επελδπηέο πξνζθνκίδνπλ πιήξεο 

θάθειν κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πιεξόηεηα θαη ε 

νξζόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί.  


