Στην πρώτη γραμμή για στήριξη
της επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση κας Νατάσας Πηλείδου,
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
➢ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
με τις πολιτικές που διαμόρφωσε και προωθεί το 2021,
έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα την έμπρακτη
στήριξη των επιχειρήσεων που αποτελούν ισχυρή
κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.
➢ Στόχος μας η στήριξη και ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας, η συγκράτηση των θέσεων
εργασίας και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας στην κοινωνία και στην οικονομία.

➢ Για επίτευξη των στόχων μας σημαντικό εργαλείο
αποτελούν τα σχέδια χορηγιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ €171 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2021
➢ Εντός 2021 έχουν προκηρυχθεί σχέδια χορηγιών συνολικού ύψους €126 εκατ.

➢ Μέχρι το τέλος του χρόνου ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα €171 εκατ.

€450 ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ 2021-2027
➢ Τα €171 εκατ. που θα προκηρύξουμε φέτος είναι ένα ποσό αυξημένο
κατά €50 εκατ. σε σύγκριση με €120 εκατ. που είχαν παραχωρηθεί σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
➢Συνολικός προϋπολογισμός επταετίας 2021-2027,
συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ και εθνικούς πόρους, €450 εκατ.
➢38% των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων του ΥΕΕΒ από Ταμείο
Ανάκαμψης, Διαρθρωτικά και άλλα Ταμεία ΕΕ, προορίζεται για την
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Το 61% προορίζεται
για την πράσινη ανάπτυξη, κονδύλια από τα οποία μπορούν να
επωφεληθούν και οι επιχειρήσεις.
➢Ας δούμε αναλυτικά τα σχέδια που έχουν προκηρυχθεί και που θα
προκηρυχθούν και τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν, καθώς μπορείτε,
εάν το επιθυμείτε να επωφεληθείτε από αυτά.
➢Το Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης δεν βρίσκεται στον πίνακα.
Εξαντλήθηκε το κονδύλι ύψους €35 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από 3
μήνες. Τεράστιο ενδιαφέρον. Λάβαμε 2.152 αιτήσεις.

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
Σχέδιο

Κονδύλι

Διάρκεια Εφαρμογής

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μεταποιητικού τομέα

€50 εκατ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του
μεταποιητικού τομέα & Εξοικονομώ –
Αναβαθμίζω στις Βρετανικές Βάσεις

€1 εκατ.
(κρατικοί πόροι)

Μέχρι 18.12.2021

Επενδύσεις σε οινοποιητικές
επιχειρήσεις

€1.65 εκατ.

Μέχρι 02.07.2021

Μέχρι 30.9.2021

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
Σχέδιο

Κονδύλι

ΑΠΕ / ΕΞ.Ε στις κατοικίες
(θερμομόνωση οροφών,/εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών/ ηλιακών θερμοσιφώνων)

€7.7 εκατ.

Φωτοβολταϊκά / έξυπνοι μετρητές για
φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού
οχήματος

€1 εκατ.

Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα)

Διάρκεια Εφαρμογής

Φωτοβολταϊκά &
θερμομόνωση οροφών 20.12.2021
Ηλιακοί θερμοσίφωνες 01.09.2021

€30 εκατ.

Μέχρι 20/12/2021

Μέχρι 31/12/2021

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΤΟ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
Σχέδιο

Κονδύλι

Προηγούμενη
προγραμματική

Στήριξη της μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών
προϊόντων

€25 εκατ.
(Συνολικός προϋπολογισμός €40 εκατ.)

Συνολικά €15 εκατ.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης
€20 εκατ.
επιχειρήσεων
(Συνολικός προϋπολογισμός €30 εκατ.)

Συνολικά €6 εκατ.

Νομοθετική ρύθμιση οικοτεχνίας

Νέα δυναμική στους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων:
Προωθείται νομοσχέδιο σε συνεργασία με Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών
Κοινοτήτων. Υποστηρικτικά εργαλεία για επιτυχή μετάβαση στην
επιχειρηματικότητα. Προώθηση παραδοσιακών προϊόντων.

Προοπτικές στα παραδοσιακά επαγγέλματα
Δέσμη μέτρων και δράσεων για διασφάλιση και εξέλιξη της κυπριακής χειροτεχνίας, προώθηση και
βελτίωση της επιχειρηματικότητας, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των χειροτεχνικών προϊόντων.

➢ Ήδη προσφέρονται πιλοτικά προγράμματα διάσωσης παραδοσιακών τεχνικών και επαγγελμάτων σε Λεύκαρα και Γούρρι.
➢ Προσφορά το 2022 επιχορηγημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΑΝΑΔ, σε πρώτη φάση στους κλάδους της
κεντητικής, υφαντικής και κεραμικής. Μνημόνιο συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Κύπρο για ετοιμασία σύγχρονου εκπαιδευτικού
προγράμματος.

Πράσινη επιχειρηματικότητα
➢ 61% από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΥΕΕΒ προορίζονται για την
ταχεία μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, η οποία αφορά και την
επιχειρηματικότητα.

➢ Ωθεί τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, μειώνει το κόστος τους
και αυξάνει την εξαγωγική τους δυνατότητα.
➢ Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από τα «πράσινα» σχέδια
χορηγιών που προωθούμε, αλλά και εμμέσως από τα οφέλη της πράσινης
ανάπτυξης που, μεταξύ άλλων, αφορά τη μετάβαση σε φθηνότερο και
περιβαλλοντικά φιλικό ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ.

Μετάβαση στην Κυκλική οικονομία
Τεράστια ευκαιρία για επιχειρήσεις - Ανθεκτικότερες και πιο ανταγωνιστικές
και σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με μελέτη που διενεργήσαμε.

Σχέδιο δράσης για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας:
Κοινή πρόταση Υπουργείων Ενέργειας και Γεωργίας και Υφυπουργείου
Καινοτομίας εγκρίθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει και κίνητρα
προς επιχειρήσεις. Ανακοινώσεις εντός Ιουλίου.

Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων

Θα προκηρυ χθεί τ ο 2022. Συ νολική δ απάνη €40 εκατ ., ποσό τ ο οποίο θα προέ λθει από τ ο
Ταμείο Α νάκαμψης και Α νθεκτ ικότ ητ ας. Εκτ ός από τ ις επιχειρήσεις δ ικαιού χοι θα είναι
τ οπικέ ς αρχέ ς και ευ ρύ τ ερο δ ημόσιο.
Στ ην προηγού μενη προγραμματ ική περίοδ ο εγκρίθηκαν 125 αιτ ήσεις για ενεργειακή
αναβ άθμιση επιχειρήσεων, για €8,7 εκατ . Το ποσοστ ό χορηγίας ήτ αν 50 %, για τ η νέ α
προγραμματ ική ακόμη δ εν καθορίστ ηκαν οι πρόνοιες τ ου σχεδ ίου .
Σημαντ ική εξοικονόμηση ηλεκτ ρισμού έ ως και 35 % σύ μφωνα με επιχειρηματ ίες που
αξιοποίησαν τ ο σχέ διο και ανάλογη μείωση τ ου κόστ ου ς τ ου ρε ύ ματ ος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η Συμβολή του ΥΕΕΒ
Η διείσδυση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις θα
συμβάλει στην ανάπτυξη και της πράσινης οικονομίας
➢ Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής, μείωση εκπομπών και αποβλήτων,
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας εταιρειών και διάθεση νέων καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων στην αγορά.
➢ Το σχέδιο ψηφιοποίησης επιχειρήσεων θα προκηρυχθεί το δεύτερο εξάμηνο
του 2021 για €30 εκατ., πενταπλάσιο ποσό απ’ ότι στην προηγούμενη
προγραμματική – Θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε εξοπλισμό ή λογισμικά
για ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.

Παροτρύνουμε τους δικαιούχους
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
που τους δίνουν τα σχέδιά μας.
Εμείς είμαστε δίπλα τους
για να ενδυναμώσουμε και να
στηρίξουμε τα επιχειρηματικά
τους πλάνα.
Σας ευχαριστώ

