
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 Νοεμβρίου, 2016 

 Σχέδιο Χορηγιών για τη Διερεύνηση Ξένων 
Αγορών (“De Minimis”)  - Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού    
  
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα 

πλαίσια των προσπαθειών του για επιμόρφωση των Κυπρίων εξαγωγέων όσον αφορά τις 

συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παρέχει οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de 

minimis” για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού με 

αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν τα 

προϊόντα τους για πρώτη φορά.  

 

Η εν λόγω διερεύνηση αφορά την πραγματοποίηση προσωπικών επαφών με ενδιαφερόμενες 

εταιρείες για την ενημέρωση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εμπορίας στις 

ξένες αγορές π.χ. το μέγεθος, τη σύνθεση και άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς, τη ζήτηση των 

προϊόντων, τα αντίστοιχα μερίδια που κατέχουν οι ανταγωνιστές κτλ.    

 

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ως μέλος του δικτύου 

Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) παρέχει τη δυνατότητα στους Κύπριους εξαγωγείς να 

εντοπίσουν εταιρείες στο εξωτερικό που θα ήθελαν να έχουν συνάντηση μαζί τους. Το Κέντρο 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει το επιχειρηματικό προφίλ της Κυπριακής εταιρείας και να το 

προωθήσει στις χώρες που προτίθεται να επισκεφτεί ο Κύπριος εξαγωγέας, νοούμενου ότι 

υπάρχει αντίστοιχο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΕΕΝ. Σημειώστε ότι,  το Δίκτυο ΕΕΝ καλύπτει 

τις ακόλουθες χώρες: 28 Κράτη Μέλη Ε.Ε. + Αίγυπτος, Αλβανία, Αμερική, Αργεντινή, Αρμενία, 

Βιετνάμ, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, 

Ισλανδία,  Ισραήλ, Καμερούν, Καναδάς, Κίνα, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Νέα 

Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Νότιος Κορέα, Ουκρανία, Παραγουάη, Περού, Ρωσία, Σερβία, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Τουρκία, Τυνησία, ΦΥΡΟΜ, Χιλή.  



Για την υπηρεσία αυτή χρειάζεται προειδοποίηση τουλάχιστον 4 εβδομάδων νωρίτερα από την 

προγραμματιζόμενη ημερομηνία του ταξιδιού. 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές Επιχειρήσεις) που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (με βάση το σύστημα 

Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και εμπορίας βιομηχανικών 

προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων προϋποθέτει όλα τα πιο κάτω: 

 

(α) τα προϊόντα προς εμπορία να φέρουν υποχρεωτικά την εμπορική επωνυμία/σήμα της 

επιχείρησης εγγεγραμμένη/ο στον Έφορο Εταιρειών και το όνομα και την διεύθυνση της 

επιχείρησης.  

 

(β) να περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της επιχείρησης και το ποσοστό μεταβολής 

των προϊόντων στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τους 

Εγκεκριμένους Ελεγκτές της επιχείρησης ως προς το υπολογιζόμενο ποσοστό της προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων στην Κύπρο. 

 

Ενίσχυση  

Η ενίσχυση παρέχεται μέχρι δύο φορές τον χρόνο και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό 

εισιτήριο) ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε τουριστική θέση (economy class), μέχρι του ποσού των 

€855/ταξίδι. Σε περιπτώσεις όπου μία έρευνα αγοράς καλύπτει πέραν της μίας χώρας, το ποσό της 

χορηγίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα €855.  

  

Διαδικασία  

Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπό αίτησης  στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων) είτε δια χειρός, 

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.  

 

Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά το τέλος του ταξιδιού, νοουμένου ότι έχουν 

υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών στο Υπουργείο, 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη 

του ταξιδιού.  

 

Μετά το πέρας του ταξιδιού και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η επιχείρηση θα 

ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον 

κανόνα De Minimis.  

 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/51235CC08FFA8238C225733E003121A1/$file/NACE_Rev2_5%20DIG_EL_080411.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/51235CC08FFA8238C225733E003121A1/$file/NACE_Rev2_5%20DIG_EL_080411.pdf?OpenElement
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/04533AD3F4684813C2257EB600349288/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%202016.pdf?OpenElement


Περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο Χορηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/9A7ADD13207B00F6C2257EAE002B9EC5?OpenDocu

ment  

 

Σχετικά με την εξεύρεση συνεργατών στο εξωτερικό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 

επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, στα τηλέφωνα 22889752/49/69 ή μέσω email stalo@ccci.org.cy  

 

Με εκτίμηση  

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Enterprise Europe Network 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/9A7ADD13207B00F6C2257EAE002B9EC5?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/9A7ADD13207B00F6C2257EAE002B9EC5?OpenDocument
mailto:stalo@ccci.org.cy

