Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού.
Δίνεται η δυνατότητα αποκατάστασης – βελτίωσης των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.
Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα
τριετίας) στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου τουρισμού.
Στον Θαλάσσιο Τουρισμό είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με την παρακάτω δραστηριότητα:
ΚΑΔ 08
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με ελληνική
50.10.12.01
σημαία.
50.10.12.03
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
50.10.12.04
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας.
50.10.20.01
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.
50.10.20.03
50.30.12
50.30.13.01
77.21.10.07
77.34.10.02
85.51.10.02
85.51.10.03

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.
Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Οι επιχειρήσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων έχουν την δυνατότητα να επιχορηγηθούν για δαπάνες:

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού όπως εξοπλισμού θαλασσίων αθλημάτων, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας
(συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών).

Προμήθεια πλωτών μεταφορικών μέσων επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων, ολικού μήκους έως
δέκα (10) μέτρων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος προϋπολογισμός έως
€ 80.000,00 και μέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης).

Αποκατάσταση – βελτίωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων και
χωρητικότητας έως σαράντα εννέα (49) ατόμων (εξαιρουμένου του πληρώματος), καθώς και επαγγελματικών καταδυτικών
σκαφών, ολικού μήκους άνω των πέντε (5) μέτρων, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
o Ανήκουν στην ιδιοκτησία της αιτούσας και η χρήση τους δεν τελεί υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης ή
παραχώρησης.
o Είναι εγγεγραμμένα ως πάγια στοιχεία στα κατά περίπτωση τηρούμενα βιβλία με βάση τον ΚΒΣ.
o Είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία.
o Διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες και πιστοποιητικά.
o Χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: αποκατάσταση, αντικατάσταση, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση
γάστρας, καταστρωμάτων, υπερκατασκευών, ιστών, ποδοσταμάτων, ενδιαιτήσεων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Επίσης,
περιλαμβάνονται οι ενέργειες αντικατάστασης των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες,
προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.) με νέες που πιστοποιούνται απαραίτητα ως φιλικότερες προς το περιβάλλον. Εξαιρούνται οι
ενέργειες βελτίωσης και, επισκευής των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες,
πηδάλιο κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες επιμήκυνσης των σκαφών.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000€ - 400.000 € αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης
του έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Πέραν των ανωτέρω, οι συνολικές επιλέξιμες ενέργειες είναι:
Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία
μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS,
ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.

Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων
χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη
περιπτέρων), δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων
κλπ.





Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού), όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση
αδειών, έρευνα αγοράς.
Άλλες δαπάνες, (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια
υποβολής των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του
φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2610 272120, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

