Αμοργός , 13 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Κοινοποιείται κατωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
ενημέρωση σας
Νέα Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με προϋπολογισμό 120 εκατ. €.
Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής
ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια
προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και
στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 18/12/17 και θα διαρκέσει
μέχρι τις 28/03/18.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr.
Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται πληροφοριακό γράφημα (Infographic) και
σύνοψη της δράσης και παρακαλούμε για την περαιτέρω διαμοίρασή τους, με
στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη προβολή της.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή
να ανατρέξετε:
•
•
•
•
•

στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα
(Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πμ έως
τις 7.00 μμ
στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά
δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και
τους κατά τόπους Εταίρους του.
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