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1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Κωδικός έργου : *       * Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

  

Επωνυµία Επιχείρησης :     
 

∆ιεύθυνση :        
 

Τηλέφωνο :     fax :                                         
e-mail :    URL: 
 

Συνεργαζόµενες Εταιρείες :    
 

Τίτλος έργου :  

 

Χρονική διάρκεια έργου :    µήνες      

Προϋπολογισµός του έργου :   € 

∆ηµόσια ∆απάνη:               €                                 % 

Ιδιωτική Συµµετοχή:                         €                                  % 
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2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ  

 
(Σηµειώστε µε Χ, ανάλογα µε την κατηγορία που υπάγεται η πρότασή σας. Μπορείτε να 

σηµειώσετε περισσότερες από µια κατηγορίες). 

 
   

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ 

Καινοτοµία στην 
υποστήριξη των 
εναλλακτικών 

µορφών 
τουρισµού 

Καινοτοµία στην 
αξιοποίηση της 
σύγχρονης 
τεχνολογίας 

Καινοτοµία στη 
∆ιοίκηση και τις 

µορφές 
οργάνωσης 

επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων 
της εταιρίας 

Καινοτοµία στην 
προβολή 

(marketing) 
τουριστικών 
προϊόντων /  
υπηρεσιών 

Καινοτοµία στο 
σχεδιασµό και 
την παροχή 

νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Νέα γεωγραφική 
τουριστική αγορά 

     

Νέοι τουριστικοί 
προορισµοί 

     

Τρίτη ηλικία      

Εσωτερικός τουρισµός      

Μαθητικός τουρισµός      

Οµογενείς      

Θρησκευτικός 
τουρισµός 

     

Εκπαιδευτικός & 
πολιτιστικός τουρισµός 

     

Αθλητικός τουρισµός      

 Incentive tourism 
(επαγγελµατικός 
τουρισµός, τουρισµός 
κινήτρων) 

     

Κάθε άλλη 
τµηµατοποίηση 
τουριστών µε ειδικά 
ενδιαφέροντα 

     

Επαναλαµβανόµενοι 
πελάτες (repeaters) 

     

Επιµήκυνση 
τουριστικής περιόδου 

     

Άλλο      
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Συνολικά έως 5 σελίδες) 

 

Περιγραφή αντικειµένου και Στόχοι (έως 2 σελίδες): 
Παρακαλούµε περιγράψτε συνοπτικά το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου, τις ανάγκες της 

επιχείρησης (ή σε περίπτωση συνεργασίας, των επιχειρήσεων) που οδηγούν στην υλοποίησή 

του, τους στόχους του, και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά του 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόµενου έργου (έως µία σελίδα): 
Παρακαλούµε περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά στάδια υλοποίησης του προτεινόµενου έργου 

(π.χ. µελέτη σκοπιµότητας – υλοποίηση – προβολή αποτελεσµάτων) και την αναµενόµενη 

διάρκεια κάθε ενός από αυτά (χρονοδιάγραµµα έργου). 

 

Τεκµηρίωση καινοτοµίας του προτεινόµενου έργου (έως µία σελίδα): 
Παρακαλούµε περιγράψτε συνοπτικά πού συνίσταται η καινοτοµικότητα στην υλοποίηση του 

προτεινόµενου έργου ( π.χ. υιοθέτηση νέων µεθόδων οργάνωσης & διοίκησης, δηµιουργία µιας 

νέας τουριστικής υπηρεσίας ή προϊόντος, υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών κ.λπ.) 

 
Αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου (έως µία 
σελίδα): 
(π.χ. παραγωγή νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών της 

επιχείρησης, προσέγγιση νέων αγορών, αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης µε 

αποτέλεσµα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, συµβολή του 

προτεινόµενου έργου στην ανάπτυξη της καινοτοµίας στον τουριστικό κλάδο στην Περιφέρεια 

και σε εθνικό επίπεδο)  
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Συνολικά έως 3 σελίδες) 

 
(Αν το πρόγραµµα υποβάλλεται από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, τότε 

αυτή η ενότητα συµπληρώνεται για κάθε επιχείρηση). 

 

Επωνυµία και νοµική µορφή της επιχείρησης : 
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : 

 

Τηλέφωνα :    FAX :                                        e-mail 

 

Όνοµα και επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου : 

 

 

Όνοµα και επώνυµο Υπευθύνου στελέχους της επιχείρησης για το προτεινόµενο έργο: 

 

 

 

Επιλέξιµος κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση σύµφωνα µε την κατάταξη 
των κλάδων κατά ΣΤΑΚΩ∆: 
 
 
Συνοπτικός πίνακας οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας (για επιχειρήσεις που 
τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Κύκλος εργασιών      

Φορολογητέα Κέρδη ή Ζηµιές      

Σύνολο ∆απανών      
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Συνοπτικός πίνακας οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας (για επιχειρήσεις που 
τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Σύνολο Ενεργητικού      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Κύκλος εργασιών      

Αποτελέσµατα Χρήσης      

Απασχολούµενοι      

 
Σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης και οργανωτική της δοµή. 
 
Παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
Καινοτοµικές δραστηριότητες της εταιρείας  
Παρακαλούµε περιγράψτε τυχόν πρωτοβουλίες της επιχείρησης για την ανάληψη καινοτοµικών 
δράσεων κατά το παρελθόν, σύντοµο ιστορικό τους, αιτίες επιτυχίας / αποτυχίας αυτών και (σε 
περίπτωση επιτυχίας) τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων τους. Επίσης παρακαλούµε 
αναφέρατε εάν η επιχείρησή σας διαθέτει οποιαδήποτε πιστοποίηση ποιότητας των 
παρεχόµενων από αυτήν υπηρεσιών και από ποιούς φορείς. 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
5.1. Παρουσίαση του προϋπολογισµού του έργου. 

 

Κατηγορία Επιλέξιµης ∆απάνης 
 

Επιµέρους ανάλυση 
επιλέξιµων δαπανών 

Κόστος 
επιµέρους 
δαπανών 

Ποσοστό επιµέρους 
δαπανών προς 

κατηγορία δαπάνης 

Συνολικό κόστος 
κατηγορίας δαπάνης 

Ποσοστό κατηγορίας 
δαπάνης προς τη 
συνολική δαπάνη 

1.1     

1.2     

1.Εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί 
αποκλειστικά για την υλοποίηση και την 
υποστήριξη των αποτελεσµάτων του 
έργου ……..     

2.1     

2.2     

2. Αµοιβές τεχνικού προσωπικού που θα 
ασχοληθεί µε την υλοποίηση του έργου 
(π.χ. σύµβουλοι, µελετητές, τεχνικοί 
υπολογιστών / τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) ……     

3.1     

3.2     

3. ∆απάνες προώθησης / προβολής των 
νέων καινοτόµων υπηρεσιών / προϊόντων 
της επιχείρησης (π.χ. φυλλάδια, έντυπα, 
συµµετοχή σε εκθέσεις) ……     

4.1     

4.2     

4. Λοιπά έξοδα λειτουργίας που 
στηρίζουν άµεσα και αποκλειστικά την 
υλοποίηση του έργου (παραγωγή 
καινοτόµου προϊόντος και υπηρεσίας) ……     

5.1     

5.2     

5. Άλλη (για την καινοτοµία του έργου) 

…..     

ΣΥΝΟΛΟ      
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5.2. Τεκµηρίωση του προϋπολογισµού του έργου. 

 Παρακαλούµε για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, περιγράψτε συνοπτικά τί αφορά η 

κάθε δαπάνη και τεκµηριώστε την αναγκαιότητά της για την υλοποίηση του έργου.  
 
 

          6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Η Επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω καθώς και τα συνηµµένα σ’ αυτή 

την πρόταση, είναι ακριβή. Αν πριν από την επιχορήγηση ή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου προκύψει κάποια µεταβολή οποιασδήποτε µορφής (π.χ. µεταβολή 

οικονοµικού αντικειµένου, αλλαγή νοµικής µορφής, είσοδος/αποχώρηση εταίρου, κλπ), 

η επιχείρηση θα ειδοποιήσει αµέσως τους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς αναφέροντας 

την αιτία της αλλαγής. Η επιχείρηση δε δύναται να µεταβάλλει το εγκεκριµένο φυσικό 

αντικείµενο του έργου. 

 

        

 

 

     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

  
 


