
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση Άρθρο 19&1β του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Κανονισμός  (ΕΕ) 651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, όπως μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες εστίασης – αναψυχής, 
τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
Στις μονάδες διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνονται camping και κατασκηνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις 
που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 2986/25-11-2016 
«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων, που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει. Οι μονάδες διανυκτέρευσης, εκτός από τα camping και τις 
κατασκηνώσεις, πρέπει να παρέχουν δωρεάν wi-fi στους επισκέπτες. 
Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που έχουν 
ως αντικείμενο δραστηριότητας το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, την αετοσανίδα, το θαλάσσιο έλκυθρο, την αναρρίχηση, 
το ποδήλατο βουνού, την ιππασία, το μίνι γκολφ, το yachting, το canoe-kayak, τους πολυχώρους, την παρατήρηση 
χλωρίδας και πανίδας, τον περιπατητικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (π.χ. μονάδες ιαματικής 
θεραπείας), την περιβαλλοντική ενημέρωση, , την τοξοβολία, τις καταδύσεις, την γευσιγνωσία κλπ. 
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν camping, κατασκηνώσεις, 
αγροκτήματα με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης και μονάδες ιαματικής θεραπείας, β) η εφαρμογή 
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από αγρότες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών ή μέλη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως  35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων 
εξοικονόμησης νερού,  και ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα 
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Το κριτήριο «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά camping ή 
κατασκήνωση ή αγρόκτημα με 
μονάδα διανυκτέρευσης ή/και 
εστίασης, ή μονάδα ιαματικής 
θεραπείας ή επιχείρηση 
εναλλακτικού τουρισμού 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 

100 

Η επένδυση αφορά μονάδα 
διανυκτέρευσης ή εστίασης-
αναψυχής με παροχή 
συμπληρωματικών υπηρεσιών (π.χ. 
mountain bike, αθλητικοί χώροι, 

 
70 



αίθουσα μελέτης, 
κινηματογραφικές προβολές) 

Η επένδυση αφορά μονάδα 
διανυκτέρευσης ή εστίασης-
αναψυχής, χωρίς 
συμπληρωματικές υπηρεσίες 

 
40 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.500.000,00 24,35 18,11 

Δημόσια Δαπάνη 975.000,00 22,29 15,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 525.000,00 29,41 29,41 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Κριτήρια επιλογής 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.3.3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

8 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

7 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 



3 

Δυνατότητα διάθεσης 
ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 
υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί τη 

ιδιωτικής συμμετοχής (%) 5 0-100 

4 

Ο δικαιούχος είναι 
κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότης ή εταιρικό 
σχήμα αγροτών 

ΝΑΙ 

2 

100 

ΌΧΙ 0 

5 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολό τους νέοι ≤ 35 ετών 

3 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό / εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 

ετών 50 

6 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολο τους γυναίκες 

3 

100 

ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 
και το μετοχικό / εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 50 

7 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας 
συλλογικών φορέων 

(συνεταιρισμοί, 
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.) 

ΝΑΙ 

2 

100 

ΌΧΙ 0 

8 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της 
Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

3 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

9 

Είδος επιχείρησης 
(σύμφωνα με τη 

σύσταση της 
Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

6 

100 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες / μεγάλες επιχειρήσεις 0 

10 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 15 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

11 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 



10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

12 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

13 

Εφαρμογή 
συστημάτων 

διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
και ποιοτικών σημάτων/προτύπων 8 100 

14 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

10 

100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 0 

15 

Καινοτόμος 
χαρακτήρας της 

πρότασης / χρήση 
καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 
(τουρισμός/υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στη 

διαχείριση και λειτουργία 3 100 

16 Σύσταση φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 
δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

5 

100 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 0 

 


