ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ _NEWSLETTER
Επικαιροποίηση υλικού προβολής για τη Δράση των Θερμαντικών σωμάτων συμπερίληψη
των τουριστικών μονάδων στη δράση :. «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την
Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».
Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων
του τουριστικού κλάδου, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την
επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο
συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο
καλύτερος
αερισμός
θα
συμβάλει
στην
προστασία
της
δημόσιας
υγείας.
Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και
από
εθνικούς
πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης: Επιχειρήσεις εστίασης & Επιχειρήσεις παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης.

Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι:

•

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

•

56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας

•

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

•

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

•

55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής
δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Αλλες
υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).
Επιδότηση: Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100
ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ένα χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο / τουριστικό
κατάλυμα: 5000 ευρώ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
•

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

•

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από τη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης
διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Επιδοτούμενες Δαπάνες : Θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά,
φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα ή μέρος κινητού εξοπλισμού που
φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.
Ηλεκτρονική Υποβολή: Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλεται ηλεκτρονικά
στην πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr
Επικοινωνία – Πληροφορίες
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις
4.30 μ.μ.
Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs), www.
espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr.
Ειδικότερα για την περιφέρεια Κρήτης Εταίρος -Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΕΠΑΕ :ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ :
www.ank.gr Υπεύθυνη δράσης : κα Λιτσα Φραγκιαδουλάκη ,Τηλ.Επικοινωνίας :2810 302407 email επικοινωνίας
: litsafrag@ank.gr Τηλεφωνικό Κέντρο : 2810 302400 email επικοινωνίας :info@ank.gr, information@ank.gr

