«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ
ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΧΝ (Digi-Lodge)»
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΚΟΠΟ:–
Η αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κε δπλαηφηεηα
ηλεκηπονικών κπαηήζεων θαζψο θαη ε νινθιήξσζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κε πθηζηάκελα ή λέα ζπζηήκαηα
κεραλνγξάθεζεο μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ.
Η επηρνξήγεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο εηδηθψλ ζηφρσλ:
• ζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ
ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ (ππνρξεσηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο δηακνλήο, ηδαληθά θαη γηα ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο,
εθφζνλ ππάξρνπλ),
• ζηελ πνηνηηθή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο
βξίζθνληαη,
• ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ θαη ηε δηαηήξεζε πειαηψλ κέζσ ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ:–
Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αλά εγθεθξηκέλν έξγν αλέξρεηαη ζην 60% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.
ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
H ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα μεθηλήζεη ηελ Σξίηε 15 επηεμβπίος 2009. Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά,
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν πξφγξακκα:
Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Ιφληα Νεζηά, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο,
Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε απφ Σξίηε 15 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ Σεηάξηε 16 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ Πέκπηε 17 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο απφ Παξαζθεπή 18 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απφ Γεπηέξα 21 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απφ Σξίηε 22 επηεκβξίνπ 2009 θαη ψξα 14:00
*ην Πληποθοπιακό ύζηημα Γιασείπιζηρ Γπάζεων Κπαηικών Δνιζσύζεων είναι διαθέζιμο από ηην Πέμπηη 30/7/2009 γηα ηε
δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο «digi-lodge».

ΑΠΟΓΔΚΣΔ:
Γηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ κπνξνχλ λα είλαη επηρεηξήζεηο (κε δηαθξηηέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο)
αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπο (εμαηξνχληαη νη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ), νη νπνίεο αζθνχλ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όλη η Δλλάδα
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα εγθξηζνχλ δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηνπο 12 κήλεο
απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Γεκφζηα Γαπάλε) πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο παξνχζαο Γξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε αλέξρεηαη ζε 45.000.000€.Σν ππφινηπν 40% (30.000.000€) ζα θαιπθζεί κε Ιδησηηθή
πκκεηνρή.
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ΤΦΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:
Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν Δπελδπηηθφ ρέδην ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
40.000 € θαη ν ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά Δπελδπηηθφ ρέδην ελίζρπζεο νξίδεηαη ζηα 7.000 €.

Προζδιοριζμός μέγιζηοσ ύυοσς επιτορηγούμενοσ προϋπολογιζμού ανά Επενδσηικό Στέδιο ανά Καηηγορία

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ:
Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
Η Δπηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη σο Ξελνδνρεηαθφ ή Σνπξηζηηθφ θαηάιπκα. πγθεθξηκέλα, απεπζχλεηαη ζε
o μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ, μελνδνρεία ηχπνπ Motel,
o μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη
o μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ (θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ).
o φιεο ηηο κνξθέο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ πνπ πιεξνχλ
ηηο ειάρηζηεο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ αλά θαηεγνξία θιεηδηψλ,
o φια ηα παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα θαη
o φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαχιεηο θαη ηηο νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο
(θάκπηλγθ).
Η Δπηρείξεζε ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο.
Η Δπηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε κε εκεξνκελία Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 01.01.2009.
Ο θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο (εθφζνλ δηαθέξεη απφ ην ζεκείν 1) δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξνχκελεο
θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαλφλα De Minimis, νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ
(Παξάγξαθνο 7) ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο.
Η Δπηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ
θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηηο 500.000 Δπξψ.
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ΠΟΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ:
Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαζψο θαη νη ηπρφλ επηκέξνπο πεξηνξηζκνί, αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΦΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ
ΣΤΠΟ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Ανώηαηο ποζοζηό επι
ηος ζςνολικού
πποϋπολογιζμού

Καηώηαηο ποζοζηό
επι ηος ζςνολικού
πποϋπολογιζμού

80%

50%

Δ(1): Πνιπγισζζηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πξνβνιήο
ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κε δπλαηφηεηεο online θξαηήζεσλ
(ππνρξεσηηθή ελέξγεηα)

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ

Δ(2): Μεραλνξγάλσζε Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ

40%

0%

Δ(3): Αζχξκαηε Δπηθνηλσλία

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ

25%

0%

Δ(4): Ηιεθηξνληθή πξνψζεζε – πξνβνιή

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ

30%

0%

Δ(5): Eλέξγεηεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ

30%

0%

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη Καηεγνξίεο Γαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθφινπζεο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΚΓ1 «Γαπάνερ Ππομήθειαρ Δξοπλιζμού»
από
ΚΓ 2 «Γαπάνερ Ππομήθειαρ Λογιζμικού ή/ και ASP» από
0-40% ηος ζςνολικού πποϋπολογιζμού
50-90% ηος ζςνολικού πποϋπολογιζμού
Servers
Web Site
Δμνπιηζκφο δηθηχνπ (Routers, Switches, Firewalls, θ.η.ι.,
πζηήκαηα δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (Content
Wi-Fi ππνδνκή (access points, antennas θηι.)
Management System)
Δμνπιηζκφ ςεθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ (Web/ VoIP
Βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ (Search Engine Optimization
call centers)
θιπ.)
Δμνπιηζκφ ςεθηαθήο ςπραγσγίαο & ελεκέξσζεο (Φεθηαθή
Μεραλέο δηαδηθηπαθψλ θξαηήζεσλ (Web booking engine)
ηειεφξαζε, infokiosks θιπ.)
PCs – Laptops θαη PDAs
Δθαξκνγέο απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ
Front & back office ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο ηνπξηζηηθψλ
Δθηππσηέο - πνιπκεραλήκαηα
κνλάδσλ
Δμνπιηζκφ ςεθηαθήο εηθφλαο (Δμνπιηζκφ θσηνγξάθεζεο,
Παξακεηξνπνίεζε/ ζπληήξεζε/ εθπαίδεπζε
web cameras θιπ.)
ΚΓ 4 «Γαπάνερ Τπηπεζιών Ηλεκηπονικήρ Πποώθηζηρ ΚΓ 3 «Γαπάνερ Τπηπεζιών Τλοποίηζηρ - Δγκαηάζηαζηρ»
Πποβολήρ»
από 10-40% ηος ζςνολικού πποϋπολογιζμού
από 0-30% ηος ζςνολικού πποϋπολογιζμού
χληαμε ζπλνδεπηηθψλ θεηκέλσλ (γηα ην δηαδηθηπαθφ ηφπν
Μειέηε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο γηα ειεθηξνληθή
ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο)
δηαδηθηπαθή πξνβνιή
Μεηάθξαζε θεηκέλσλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο
Φεθηαθέο παξαγσγέο πξνβνιήο
Φεθηαθφ/ πνιπκεζηθφ πιηθφ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
Γηελέξγεηα ειεθηξνληθήο πξνψζεζεο - πξνβνιήο
Μεηάπησζε δεδνκέλσλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ εθαξκνγψλ
θηινμελία (hosting, collocation θηι.)
πλδξνκέο ζε online ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ
πλδξνκέο ζην δηαδίθηπν
Γηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ
Τπεξεζίεο πινπνίεζεο έξγνπ
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Αλεμαξηήησο ηεο Καηεγνξίαο Γαπάλεο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη γεληθφηεξνη πεξηνξηζκνί:
Σν θφζηνο ηνπ ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκν θαη βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ Δπηρείξεζε. Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο ζηηο ππνβαιιφκελεο
πξνηάζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ελίζρπζεο ζα αθνξνχλ δαπάλεο ρσξίο ην ΦΠΑ
Οη δαπάλεο πνπ ζα δεισζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ είλαη επηιέμηκεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ
(εθηεινχκελεο ελέξγεηεο) θαη νηθνλνκηθφ (παξαζηαηηθά / εμνθιήζεηο) αληηθείκελν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ηελ εκεξνκελία
πξνθήξπμεο ηεο Γξάζεο (31-08-2009), γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.
Σπρφλ πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ δνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο Γξάζεο θαη αθνξνχλ δαπάλεο ηεο εληαρζείζαο ζηε
Γξάζε επέλδπζεο, νδεγνχλ ζε απέληαμε ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηε Γξάζε
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