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¾ Σκοπός του Προγράμματος
9 Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής ευθύνης των τουριστικών
επιχειρήσεων.
9 Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των τουριστικών μονάδων.
9 Η δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
¾ Στόχοι του Προγράμματος
9 Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων.
9 Η εξοικονόμηση ενέργειας.
9 Η σωστή διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων.

κτιριακών

εγκαταστάσεων

των

¾ Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος
Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό De minimis (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε
οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών).
¾ Φορείς Διαχείρισης – Υλοποίησης Προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο
αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
¾ Προϋπολογισμός Προγράμματος-Προϋπολογισμός έργων
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με
συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή που θα περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο
συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 15.000,00 € έως
400.000,00 €.
¾ Επιλέξιμες επιχειρήσεις
 Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου
 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 Ξενοδοχεία μικτού τύπου.
 Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά κτίρια.
 Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής
μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων .
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
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¾ Βασικές Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο
άδειες λειτουργίας.
• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2009.
• Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και
δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, οι οποίες αθροιστικά μαζί
με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
• Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη
σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν
που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
• Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική
• Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας
ενίσχυσης
• Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του
Οδηγού του προγράμματος.
• Σε περίπτωση που στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα του ενός
καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται
να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού, υπό
την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας καθώς
και ότι αθροιστικά δε σχηματίζεται σώρευση μεγαλύτερη του κανόνα De Minimis.
• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει
τον κύκλο εργασιών – ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2010.
• Σε περίπτωση που κάτω από τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα
του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος
επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του
παρόντος Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας, καθώς και ότι το ύψος των προϋπολογισμών των προτεινόμενων επενδυτικών
σχεδίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών – ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης κατά το έτος 2009.
¾ Δημόσια Χρηματοδότηση (επιχορήγηση)
Το ποσοστό της επιχορήγησης (δημόσια χρηματοδότηση) του προγράμματος είναι 40% επί του
συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται
σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται σε 45% επί του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
¾ Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου
Το χρηματοδοτικό σχήμα έκαστου έργου αναλύεται ως εξής :
Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%
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Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%
¾ Επιλέξιμες ενέργειες
9 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
9 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
9 Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά, υγρά κ.λ.π.)
9 Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων.
9 Ενημέρωση – Προβολή.
¾ Επιλέξιμες δαπάνες
9 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας
• ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους.
• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ και στις λοιπές εγκαταστάσεις.
• αναβάθμιση του συστήματος φυσικού – τεχνητού φωτισμού.
• υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας και συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
• εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.
• αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας / ψύξης ή ηλεκτρισμού.
• συστήματα διαχείρισης ενέργειας BEMS.
9 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
• Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμηση νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια.
• Εγκατάσταση ντους και βρυσών χαμηλής ροής.
• Σύστημα ανίχνευσής και ελέγχου διαρροών.
• «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
• Φύτευση περιβάλλοντος χώρου και στεγών.
• Συγκέντρωση όμβριων υδάτων.
• Αφαλάτωση θαλασσινού νερού.
• Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας.
9 Διαχείριση απορριμμάτων
• Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.
• Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού νερού.
• Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
• Ανακύκλωση χαρτιού, μαγειρικού λαδιού, γυαλιού.
• Κομποστοποίηση απορριμμάτων.
• Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.
9 Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων
• Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL)
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9 Ενημέρωση και Προβολή
• Έντυπα φυλλάδια σχετικά με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
• Επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδων για τις παραπάνω ενέργειες.
• Ενέργειες ενημέρωσης πελατών για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
¾ Επιλεξιμότητα Δαπανών
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης.
¾ Κατανομή προϋπολογισμού
Α/Α

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου

Κατηγορία Δαπάνης

1

Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και
λοιπού εξοπλισμού.

0%-100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και
βοηθητικές εγκαταστάσεις.

0%-100%

3

Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

0%-15%

4

Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και
συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).

0%-6%

5

Ενημέρωση και προβολή.

0%-5%

¾ Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής
Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.
¾ Στόχοι
Οι επενδύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που προβλέπονται στην
επενδυτική πρόταση βάσει των οποίων η πρόταση αξιολογείται και εντάσσεται στην Πράξη.
Οι στόχοι, συνεπώς, αποτελούν σημαντικό παράγοντα και για το λόγο αυτό καταγράφονται στην
απόφαση ένταξης και ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση του έργου.
Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να αποτυπώνονται είναι οι ακόλουθοι:
Α/Α

ΤΟΜΕΙΣ

Βαρύτητα

ΣΤΟΧΟΙ

Α.1. Ενεργειακός Στόχος

60%

Ποσοστό Εξοικονόμησης Πρωτογενούς Ενέργειας

Α.2. Στόχος Νερού

40%

Ποσοστό Μείωσης Κατανάλωσης Καθαρού Νερού (από
δημόσιο δίκτυο ύδρευσης)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
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¾ Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20/12/2010 και μέχρι την 25/02/2011, μέσω του
δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας 12:00 τα μεσάνυχτα) που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το
υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά
περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας.
¾ Αξιολόγηση
Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
− Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τυπικών προϋποθέσεων.
− Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση προτάσεων.
− Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
− Ειδοποίηση επιχειρήσεων για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης.
− Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης.
¾ Χρηματοδότηση

Α) Προκαταβολή
Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου στην Πράξη δύναται να χορηγηθεί
προκαταβολή, μέχρι 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή της προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο Πιστωτικό Ίδρυμα, η οποία
εκδίδεται υπέρ του αρμόδιου ΕΦΕΠΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού .

Β) Ενδιάμεση καταβολή
Πραγματοποιείται έπειτα από την υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης από τον δικαιούχο και μετά την
προσωρινή παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των
επιλέξιμων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στο δικαιούχο
καταβάλλεται το 90% της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης κατόπιν συμψηφισμού με την
προκαταβολή που πιθανόν έχει ήδη χορηγηθεί.
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Γ) Τελική καταβολή
Το υπόλοιπο 10% της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά τον
Έλεγχο Επίτευξης Στόχων και την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
παραγράφους 6.3 και 6.4. (Α) του Οδηγού του προγράμματος.
¾

Υποχρεώσεις

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις υπάγονται στη Πράξη οφείλουν να διατηρούν τις θέσεις
απασχόλησης του έτους 2009 σε ΕΜΕ
¾

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό , το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα
της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από :

9

τους δικτυακούς τόπους:
•
•
•
•
•

9

του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: www.yppo.gr και www.visitgreece.gr,
του ΕΣΠΑ www.espa.gr,
της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr,
του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr καθώς και
της Αναπτυξιακής Κρήτης www.ank.gr.

Τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια των Νομών :
• Ηρακλείου τηλ : 2810247033 & 2810247034
• Λασιθίου τηλ : 28410 27150
• Ρεθύμνης τηλ : 28310 22214
• Χανίων τηλ : 28210 45349

9

Όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Χανίων.

9

Τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης Λεωφ. Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ.
712 02 Ηράκλειο, Υπεύθυνη Προγράμματος : Κα Χαρά Εφεντάκη τηλ. 2810302426, fax :
2810344107, E–mail: xaraefendaki@ank.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής]
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