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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Állami támogatási program kis- és középvállalkozásoknak, a 2000-2006. évi
esza regionális operatív programokhoz

„A versenyképesség jevítása – innováció a kis- és középméretű vállalkozásoknál
az idegenforgalomban”

Jogalap Άρθρο 35 του Νόµου 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α, 17.5.2002)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

A program megszervezése szakaszonként történik, egy 2003. februárjában
kezdődik, a többi pedig később a regionális operatív programok élettartama altt
(2000-2006). A közpénz-kiadások 150 000 000 EUR becsülhetők

Maximális támogatási intenzitás Állami támogatási program KKV-knek, A 2000-2006. évi regionális operatív
programokhoz (a maximális támogatási intenzitás megfelel a jóváhagyott regio-
nális támogatási térképnek és a „70/2001 KKV-rendeletnek”, és nettó támoga-
tástartalomban van kifejezve, a regionális támogatás felső korlátjánál a túllépés
legfeljebb 15 % lesz, mivel mindegyik területre a 87. cikk (3) bekezdésének
a) pontja vonatkozik, valamint a „KKV-rendelet, 70/2001” szerint ).

Maximális támogatási intenzitás:

– Attika régió, Thessaloniki tartomány: 35%
– Közép-Macedónia régió (kivéve a Thessaloniki tartományt), Thessalia régió,

Dytiki Ellada régió, Sterea Ellada régió, Kréta szigete: 40%
– Dél-Égei tenger régió, Észak-Égei régió, minden régió SZIGETEI, kivéve Kréta

szigetét, Peloponnészosz régió, Ipeiros régió, Dytiki Macedónia régió, Anato-
liki Macedónia régió, Trákia és Trizoinia tartomány Attika régióban: 45%

Megjegyzések:

1: A szigetek maximális támogatási plafonját 45 %-ra emelték meg
2. A program a KKV-kra vonatkozik az ESZA 2000-2006. évi feldolgozóipari

regionális operatív programjain belül, csak olyan beruházásokra, amelyek:

– idegenforgalmi vállalkozások korszerűsítése
– igazgatási eljárások korszerűsítése
– minőségbiztosítás
– az innováció fejlesztése
– új beruházás létrehozása, ha közös akciókról van szó

Végrehajtás időpontja Támogatás 2003 februárjától kezdődően adható

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31., feltéve, hogy az EU a vonatkozó kiadások időszakának
meghosszabbítását megadja

A támogatás célja A cél állami támogatási program biztosítása kis és nagy kicsi idegenforgalmi
vállakozásokat jelentő KKV-knak, ahogyan azokat a Bizottság 1996. április 3-i
ajánlása meghatározza, az ESZA 2000-2006. évi regionális operatív program-
jaiban, a jó minőségű projektek támogatásával, amelyek fenntartható új beruhá-
zásokat biztosítanak, valamint védelmezik a munkahelymegtartást és fenntart-
ható új munkahelyeket teremtenek
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Érintett gazdasági ágazat(ok) Válasszon a listából, értelemszerűen Idegenforgalmi szolgáltatások (NACE 55.1,
55.2, 60.23, 63.3, 63.4, 74.84, 92.61, 93.04)
– Szállodai szolgáltatások
– Kemping
– Bútorozott szobák kiadása
– Bútorozott lakások kiadása
– Egyéb idegenforgalmi szolgáltatások (60.23, 63.3, 63.4)
– Speciális idegenforgalmi létesítmények szolgáltatása (74.84, 92.61, 93.04)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministry of Economy and Finance and Regional Authorities (13)
Νikis Str. 5-7, GR-101 80 Αthens

Egyéb információk A támogatás összege beruházásonként a becslések szerint nem haladja majd
meg a 200 000 EUR, és átlagban a becslések szerint nem haladja meg beruhá-
zásonként a 100 000 EUR
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