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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           Υπουργείο Πολιτισµού και  
                   Τουρισµού 
 

                                                                                                                                                         

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ, ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
προκηρύσσουν το πρόγραµµα: 

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
 

Το πρόγραµµα έχει κεντρικό στόχο την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των επιλέξιµων επιχειρήσεων, την εξοικονόµηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη 
διαχείριση του ύδατος και των απορριµµάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν 
το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων σε περιβαλλοντικά 
θέµατα. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν υφιστάµενες τουριστικές επιχειρήσεις που θα πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράµµατος. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30 εκ. € µε 
συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή.  
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο 
συµβάλλει στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. 
 
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 15.000,00€ και ο 
µέγιστος προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των € 400.000,00€. 
Το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης (επιχορήγηση) του προγράµµατος κυµαίνεται από 40% έως 
και 45%, ανάλογα µε τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου. 
 
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του διαδικτυακού τόπου 
www.ependyseis.gr/mis, ενώ ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστηµα δέκα ηµερών από την 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε 
τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης µε βάση τη γεωγραφική αρµοδιότητα του καθενός, καθώς και στους 
συνεργαζόµενους µε τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς. 
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 20/12/2010 και η καταληκτική 
ηµεροµηνία  είναι η 25/02/2011.  
Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης. 
Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης  προκαταβολής µέχρι το 50% της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 
 
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. 
 

 
    
 
 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ({Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ 

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 


