Προκήρυξη του Προγράμματος
"Πράσινος Τουρισμός"
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.
Δικαίωμα 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. ευρώ (€) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος
είναι 40% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα
εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται σε 45% επί του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
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€.
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 10 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 όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η
20/12/2010 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 25/02/2011.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η
ημερομηνία

προκήρυξης

της

Πράξης

(ημερομηνία

δημοσίευσης

της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
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 περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 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 ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται/ενημερώνονται:
α)

Από

τους

διαδικτυακούς

τόπους:

www.espa,gr,

www.visitgreece.gr, www.antagonistikotita.gr,

www.yppo.gr,

www.efepae.gr και www.e-

kepa.gr
β) Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
γ) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ.
2310-480000, ιnfo@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr).
δ) Από τα Επιμελητήρια
ε) Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς,

