13/01/2012
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού εκδόθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραµµα:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
Ο οδηγός του προγράµµατος τροποποιείται στα ακόλουθα κύρια σηµεία:
1. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ (πριν από 01/01/2010), έχουν πλέον
τη δυνατότητα να κάνουν επέκταση δραστηριότητας σε νέους επιλέξιµους ΚΑ∆.
Επισηµαίνεται ότι η επιχείρηση δύναται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους
επιλέξιµο/επιλέξιµους Κ.Α.∆. που περιλαµβάνονται στον οδηγό του προγράµµατος µε την προϋπόθεση
ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιµων ΚΑ∆ . Σηµειώνεται ότι είναι επιλέξιµα επενδυτικά
σχέδια στα οποία η έναρξη του νέου επιλέξιµου Κ.Α.∆. έχει γίνει µετά την 1/1/2010, µε την προϋπόθεση
ότι η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιµων Κ.Α.∆. πριν την 1/1/2010.
2. Το ύψος της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% ως ποσοστό επί του συνολικού
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης.
3. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα
οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής
των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα µε την Περιφέρεια υλοποίησης
της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύµατα και
Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτηµα του οδηγού του
προγράµµατος.
4. Προστέθηκε ο ΚΑ∆ 96.09.19.04 – Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

Για τον Οδηγό του Προγράµµατος, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα έντυπα
υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραµµα και
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
τις
ιστοσελίδες
www.efepae.gr,
www.yppo.gr,
www.visitgreece.gr,
www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, καθώς επίσης και τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων
του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζοµένων µε τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως
περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα του Οδηγού του Προγράµµατος.

