
  

 

REGATE A.E. – Λ. Μεσογείων 419, 15343, Αθήνα, Τηλ: 215-55.17.050, info@regate.gr 1 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία  
2014-2020  

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 

 
Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος  
 
Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» αναφέρεται στην ενίσχυση 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού.  
 
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενισχύσει την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού 
προϋπολογισμού 70.000.000,00 €.  
 
Που Απευθύνεται  
 
Οι επιχειρήσεις που απευθύνεται το εν λόγω πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: 
 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, 
απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις 
απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-
2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.  
 
Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, 
απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην 
ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.  
 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 
ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου. 
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Προθεσμίες Προγράμματος  
 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και θα 
παραμείνει ανοικτή μέχρι την Τρίτη 17 Μαΐου 2016. 

 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα 
ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016. 
 
Ποσοστό & Όρια Επιδότησης  
 
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται 
σε 150.000 €, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 15.000 €. 

 
Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% φτάνοντας το 50% σε περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού. 
 
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης και μέχρι εξαντλήσεως του ανά 
Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. 
 
Τι Επιδοτείται  
 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος επιδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
Δαπανών: 
 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας και Ύδατος 

  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Προβολή – Προώθηση 

 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 

 Μεταφορικά Μέσα 

 Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

 Μελέτες / Έρευνες Αγοράς  

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) 
 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
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Τι  παρέχει η εταιρία μας:  
 
Τα επιλέξιμα συστήματα πληροφορικής που διαθέτει η εταιρεία μας και είναι συμβατά 
με το πρόγραμμα είναι τα κάτωθι: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Regate 
Effective 

Παραγγελιοληψία 
Σύστημα Φορητής Παραγγελιοληψίας σε 
Android smartphones ή tablets. 

Sales Force 
Automation 

Ολοκληρωμένο SFA με παραγγελιοληψία, 
επισκέψεις, εισπράξεις, merchandising σε 
mobile devices. 

EX-VAN Φορητή 
Τιμολόγηση 

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (exvan) με φθηνές 
συσκευές Android και θερμική ή κρουστική 
εκτύπωση. 

Field Service 

Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου με 
προγραμματισμό εργασιών, εκτέλεση, 
εκτυπώσεις και παρακολούθηση ομάδας 
τεχνικών. 

Merchandising 

Ολοκληρωμένο σύστημα mobile merchandizing 
με δυνατότητες Out-of-stock, Facing, 
Καταγραφή Στοκ, Τιμοληψία (Pricing) και 
mobile ερωτηματολόγιων. 

Mobile Payments 
Δυνατότητα είσπραξης στο πεδίο με εκτύπωση 
σε θερμικό εκτυπωτή, και σύνδεση με χρέωση 
πιστωτικής κάρτας πελάτη. 

Asset 
Management 

Σύστημα διαχείρισης παγίων εταιρείας που 
βρίσκονται στο πεδίο (π.χ. ψυγεία, ψύκτες). 

BizeGate 
Enterprise 

Medical Reps – 
Ιατρική 

Επίσκεψη 

Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Επισκεπτών σε 
Windows ή Android Tablets. 

BizeGate On 
Demand 

Base II Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας. 

Premium 
Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας και 
εισπράξεων και merchandising. 

Regate Safe 
Mobility 

Mobile Device 
Management 

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Mobile Device 
Management για τον έλεγχο των συσκευών και 
των δεδομένων της επιχείρησής σας.  

e-Detailing 
Salesbook 

Sales Organizer 
Sales Organizer που καταργεί τους φυσικούς 
καταλόγους προϊόντων και παρουσιάσεων, 
μεταφέροντας τους σε smartphones και tablets. 

Regate 
Coupons 

Mobile Coupons 
Έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού, το οποίο 
διανέμεται μέσω των κινητών τηλεφώνων για 
παροχή προσφορών και εκπτώσεων. 

 
Επίσημοι Οδηγοί  
 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17  

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17

