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ΕΠΕΝ∆YΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER
Γενναίες ενισχύσεις σε ξενοδοχεία - ενοικιαζόµενα
6/9/2013

Ενισχύσεις έως και 60% µέσα από τον επενδυτικό νόµο αλλά και τα προγράµµατα
Leader µπορούν να εκµεταλλευτούν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόµενων δωµατίων και µικρών
ξενοδοχείων προκειµένου να εκσυγχρονίσουν τις µονάδες τους.
Τις χρηµατοδοτήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν ακόµη και εκείνοι που θέλουν να κάνουν για
πρώτη φορά ξενοδοχειακές ή και µικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις.
Η φετινή αύξηση των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα µας για τις θερινές τους διακοπές
ανοίγει µια σηµαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά στον τουριστικό
κλάδο και συγκεκριµένα µε τα ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων και άνω αλλά και µε τα
ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Οι «Επαγγελµατικές Ευκαιρίες» µε τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, γενικού
διευθυντή της PK Consulting Group, παρουσιάζουν έναν οδηγό για τέτοιες επενδύσεις.
Ο νέος επενδυτικός νόµος 4146/13, του οποίου η β' φάση υποβολών έχει ξεκινήσει στις 1-7-13
και θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι και τις 31-10-13 (τίθεται ο παραπάνω χρονικός περιορισµός
καθαρά για λόγους αξιολόγησης των προτάσεων - αυτό σηµαίνει ότι θα συνεχίσουν να
υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις και µετά τις 31-10-13 αλλά θα µετατίθεται η αξιολόγηση
αυτών των προτάσεων για αργότερα), δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης µονάδων που αφορούν
την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών
µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
Σηµαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο νέος επενδυτικός νόµος επιχορηγεί επενδυτικές
προτάσεις που ξεκινούν από 100.000 ευρώ χωρίς οροφή επενδυτικού πλάνου και µπορούν να
επιχορηγηθούν σε ποσοστό που κυµαίνεται από 25% έως και 50% ανάλογα µε τη γεωγραφική
ζώνη στην οποία γίνεται η επένδυση.
Επίσης δεν είναι προαπαιτούµενες οι όποιες αδειοδοτήσεις για την υποβολή της µελέτης και δεν
απαιτείται στην υποβολή της µελέτης έγκριση δανείου για την αποδοχή αυτής αλλά αυτή
προσκοµίζεται σε µεταγενέστερο χρόνο.
Ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής: Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων
Θαλασσοθεραπείας, Θεµατικών Πάρκων, Τουριστικών Λιµένων Σκαφών Αναψυχής, Γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισµού Υγείας,
Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαµατικών Πηγών, Χιονοδροµικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισµού.
Επίσης ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα,
οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον δύο
αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.
Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (Camping) κατηγορίας Γ' τάξης και άνω, καθώς και οι
επενδύσεις µετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισµού αυτών σε ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακή µονάδα κατηγορίας τουλάχιστον
τριών αστέρων. Επίσης στον νέο επενδυτικό νόµο για πρώτη φορά ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό και επεκτάσεις
ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια µε τη µορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής
της κατηγορίας.
Τέλος ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας
της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Ενισχυόµενες δαπάνες
Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου MAX 70% επί του τελικού προϋπολογισµού για τις νέες µικρές και µεσαίες εταιρείες.
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
Η επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του
ξενοδοχειακού.
Η αγορά και κατασκευή εγκαταστάσεων που προκύπτουν από τις κατά περίπτωση καθοριζόµενες, σύµφωνα µε την εκάστοτε
νοµοθεσία, προδιαγραφές των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και δεν καλύπτονται από τις ενισχυόµενες δαπάνες της
παραγράφου αυτής.
Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη
µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας.
Ωθηση και από τα προγράµµατα Leader
Εκτός όµως από τον επενδυτικό νόµο πάρα πολύ σηµαντική βοήθεια στην προώθηση των τουριστικών επενδύσεων µικρής κλίµακας δίνουν
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τα προγράµµατα που προκηρύσσονται κάθε τόσο από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες. ∆εν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν
κάνει χρήση και έκαναν τα πρώτα τους βήµατα µέσω των περίφηµων προγραµµάτων LEADER και ΟΠΠΑΧ.
Σήµερα είναι ανοιχτά προγράµµατα Leader σε 10 διαφορετικούς νοµούς της χώρας και επιχορηγούν µε ποσοστά που µπορούν να φτάσουν
και το 60% την ίδρυση ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων, δωµατίων καθώς και ξενοδοχείων max δυναµικότητας 40 κλινών και κόστους max
600.000 ευρώ.
Επίσης τα παραπάνω προγράµµατα επιχορηγούν σε αρκετές περιπτώσεις και συναφείς δραστηριότητες µε τον τουρισµό όπως εστιατόρια
και ταβέρνες, καταστήµατα λιανικού εµπορίου µε ποσοστά επιχορήγησης που µπορούν να φτάσουν και το 50%. Σε ό,τι αφορά τα ΟΠΑΑΧ,
το µέτρο 313 επιχορηγεί παροµοίου τύπου µε τα LEADER επενδύσεις µε ποσοστά επιχορήγησης που φτάνουν και εδώ σε αρκετές
περιπτώσεις το 60%.
Αναλυτικά οι επιχορηγούµενες δραστηριότητες των δύο προγραµµάτων είναι:
Ιδρυση και εκσυγχρονισµός, µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.
Ιδρυση και εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού.
Ιδρυση και εκσυγχρονισµός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού (εναλλακτικές µορφές
τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης).
Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Οσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιµες για τη χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεµβάσεων ανάπτυξης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε αυτές περιλαµβάνονται:
Κατασκευή, βελτίωση ακινήτων.
Αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
∆απάνες για τη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προκειµένου για ιδρύσεις υποδοµών διανυκτέρευσης, µε τον
απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών.
∆απάνες για την επέκταση και βελτίωση κτιριακών υποδοµών, του περιβάλλοντα χώρου, των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού προκειµένου για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων υποδοµών
διανυκτέρευσης µε την προϋπόθεση ότι η σχετική παρέµβαση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αύξηση της
δυναµικότητάς τους µε προσθήκη καθ' ύψος ή/και κατ' επέκταση.
∆απάνες για τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής µε την αντίστοιχη αγορά εξοπλισµού.
∆απάνες για την ίδρυση και αναβάθµιση λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και αγορά του σχετικού εξοπλισµού αυτών.
∆απάνες για µελέτες - υπηρεσίες υποστήριξης.
∆απάνες κατασκευών, προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων.
Γιατί είναι ευκαιρία ο τουρισµός
Η Ελλάδα είναι µία κατεξοχήν τουριστική χώρα και αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισµό παγκοσµίως, τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, ο
οποίος και παραθέτει κάποια ενδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται το γεγονός ότι οι επενδύσεις στον τουρισµό αποτελούν
ευκαιρία.
∆ιαθέτει περισσότερα από 15.000 χιλιόµετρα παραλίας, 190.000 ακτές και 6.000 µεγάλα και µικρότερα νησιά. Την τελευταία δεκαετία, ο
αριθµός των τουριστών αυξάνεται σταθερά. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός τουριστών καθώς και το προφίλ του σηµερινού ταξιδιώτη,
απαιτούν διαφοροποίηση και εµπλουτισµό του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος της χώρας µας καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχης
υποδοµής.
Ο τουρισµός αποτελεί το 18% του ΑΕΠ της Ελλάδας, απασχολεί περισσότερα από 900.000 άτοµα και είναι η µεγαλύτερη πηγή άδηλων
πόρων της χώρας.
Σήµερα, λειτουργούν περισσότερα από 9.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το γεωγραφικό εύρος των τουριστικών προορισµών είναι ιδιαίτερα
µεγάλο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 6.000 µεγάλα και µικρότερα νησιά. Επιπλέον, η µεγάλη ποικιλία σε
φυσικά τοπία, ο µεγάλος αριθµός ιστορικών µνηµείων και χωριών και η δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων υποδηλώνουν ότι οι ευκαιρίες
ουσιαστικά είναι απεριόριστες.
Υποδοµές
Τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί ένας επενδυτικός οργασµός τόσο σε υφιστάµενες όσο και σε νέες τουριστικές επενδύσεις,
κυρίως όµως σε τουριστικά καταλύµατα. Γίνεται όµως όλο και περισσότερο εµφανής η ανάγκη σε υποδοµές που «συµπληρώνουν» το
τουριστικό προϊόν µίας περιοχής.
Οι επενδύσεις σε νέες κλίνες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε µέτρο, σε τουριστικά αναπτυσσόµενες περιοχές ή σε
περιοχές που ακόµα το επιτρέπει η «φέρουσα ικανότητά» τους, ενώ οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού υφιστάµενων καταλυµάτων θα πρέπει
να είναι συνεχείς, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
PK Consulting Group, Μοναστηρίου 9, 54629 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310512409, Ιστοσελίδα: www.pkcgroup.gr
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