Εναλλακτικός τουρισμός

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2011 10:28

Προκηρύχθηκε το σχετικό πρόγραμμα για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή προτάσεων

Το πρόγραμμα ενισχύει δραστηριότητες όπως:
- Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- Θαλάσσιος τουρισμός
- Τουρισμός υπαίθρου
- Γαστρονομικός τουρισμός
- Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 10.000 - 400.000 € (δεν
μπορεί όμως να υπερβαίνει τον τζίρο του προηγούμενου έτους).
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40-45%.
Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα
Σε ποιους απευθύνεται
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
- Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που
περιλαμβάνονται στον πίνακα στο τέλος της σελίδας
- Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
- Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Επιλέξιμες δαπάνες
• Εξοπλισμός
- Ειδικός εξοπλισμός για τις την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού
τουρισμού
- Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, έως 60.000 € και 5% επί του
προϋπολογισμού της επένδυσης)
- Πλωτά μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, έως 10 μέτρων, έως 80.000 €
και 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης)
- Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (περιορισμού της ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας,
συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, διαχείρισης απορριμάτων κλπ)
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- Έπιπλα και σκεύη
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & λογισμικό|
- Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές
- Εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου
- Εξοπλισμός εκπαίδευσης/επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων
- Εξοπλισμός διασφάλισης πρόσβασης ΑμεΑ
• Κτιριακά
- Διαμόρφωση – διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων
- Αποκατάσταση – βελτίωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
- Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
- Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
- Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των
ΑμεΑ.
- Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).
- Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
εγκαταστάσεις υποδοχής και εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, επίδειξης,
εγκαταστάσεις εστίασης κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη
ίδιων αναγκών).
• Προβολή - Προώθηση
- Συμμετοχή σε εκθέσεις
- Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
- Δημιουργία λογοτύπων.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων (folders, μπλοκ
σημειώσεων, επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικού δώρου κ.λπ.)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων.
- Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (πανοραμικές απεικονίσεις 360ο, CD-DVD, Video
κλπ.).
- Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop
under Ads, Floating Ads, Unicast Ads κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου του κόστους διασφάλισης
προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης).
- Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και εξειδικευμένα για το
αντικείμενο της επένδυσης περιοδικά. Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το
15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
- Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και
πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά έντυπα σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου W3C
στις ιστοσελίδες κ.λπ.).
• Υπηρεσίες Συμβούλων
- Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου.
- Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις
ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.
- Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces,
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δημιουργία ιστοσελίδας κ.λπ.
- Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (μόνο εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση).
• Άλλες Δαπάνες
- Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας, όπως δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και
δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών). Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με
τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
- Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9000 του
έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και ΕΛΟΤ 1801 ή
OHSAS 18001 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy Emas κ.λπ.) από
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα Διαπίστευσης μέλος της ΕΑ (EUROPEAN
ACCREDITATION) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), για τα εν
λόγω Πρότυπα και τομείς δραστηριότητας, φορέα Πιστοποίησης, εφαρμογή του
Συστήματος Απονομής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel), καθώς και
εφαρμογή του Ειδικού Σήματος Ποιό τητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ. (για τις
επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56). Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήματα, τα οποία
προβλέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού χαρακτήρα.
Περίοδος υποβολής
15 Σεπ - 15 Νοε 2011
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