ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027
Σχέδια χορηγιών Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
Παρουσίαση Χρίστου Φωτιάδη,
Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και
Τεχνολογίας

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Κυριότερος Στόχος
Παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων και
δημιουργία νέων, ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητας,
προώθηση εξωστρέφειας, μείωση ανεργίας,
βελτίωση επενδυτικού κλίματος, και επανεκκίνηση
της οικονομίας.
Μορφή Ενίσχυσης
Μη επιστρεπτέα χορηγία, η οποία υπολογίζεται ως
ποσοστό πάνω στο εγκεκριμένο επενδυτικό
πρόγραμμα. Το ύψος και η ένταση της χορηγίας
καθορίζονται από τις πρόνοιες του κάθε σχεδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι πιο κάτω βελτιώσεις ισχύουν για
όλα τα νέα σχέδια:
1. Ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων.
2. Ψηφιοποίηση διαδικασίας
αξιολόγησης των αιτήσεων.
3. Απλοποίηση & μείωση αριθμού
διαδικασιών.
4. Επέκταση περιόδου υποβολής των
αιτήσεων.
5. Τα Σχέδια θα παραμένουν ανοικτά
για καθορισμένα χρονικά
διαστήματα (cut-off dates).

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης:
• Θα μειώσουν τη γραφειοκρατία,
• Θα μειώσουν το διοικητικό κόστος για όλους τους εμπλεκομένους,
• Θα ενισχύσουν τη διαφάνεια & θα αφαιρέσουν στοιχεία υποκειμενικότητας,
• Θα επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και η επαλήθευση στοιχείων και πληρωμών
θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.
Αυτό θα μας επιτρέπει να ολοκληρώνουμε πιο γρήγορα τις προκηρύξεις και να βγαίνουμε σε νέες, ώστε να
απορροφήσουμε το σύνολο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ 2021-2022
Εκσυγχρονισμός και
ψηφιοποίηση ΜμΕ
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται με
τη μεταποίηση και
εμπορία γεωργικών
προϊόντων»:
Συνολική χορηγία: €25
εκατ. Δημόσια ενίσχυση 40
- 60%, με μέγιστο ποσό
χορηγίας τις €500 χιλ.

Ψηφιακή αναβάθμιση
ΜμΕ επιχειρήσεων:
Συνολική χορηγία: €20
εκατ. Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες εταιρείες που
θα υλοποιήσουν δαπάνες
για ψηφιακή αναβάθμιση
(περιλαμβανομένου ηεμπορίου) και νέες
με επενδυτικές προτάσεις
για η-εμπόριο. Δημόσια
ενίσχυση: Υπό μελέτη (50%
προηγούμενο σχέδιο)

«Ενίσχυση της
Κυκλικής
Οικονομίας»: Παροχή
κινήτρων για
επενδύσεις για
ενίσχυση του βαθμού
κυκλικότητας των
κυπριακών
επιχειρήσεων. Σχέδιο
υπό μελέτη. Συνολική
χορηγία €13 εκατ.

«Σχέδιο ενεργειακής
αναβάθμισης
επιχειρήσεωντοπικών αρχών»:
Συνολική χορηγία: €40
εκατ. ευρώ. Σχέδιο
υπό μελέτη.

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού
τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027

Συγχρηματοδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βρίσκονται
εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές
που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
➢ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική
στάθμη, την παραγωγική
διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
➢Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση
της επιχειρηματικότητας.
➢Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων
Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους
που θα ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Το Σχέδιο είναι
προσαρμοσμένο και θα
εφαρμοσθεί με βάση τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής,
που αφορά τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.
Θα συγχρηματοδοτηθεί κατά
την Προγραμματική Περίοδο
2021-2027 από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.,
στα πλαίσια του
Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α».

➢Μέγιστο ποσό χορηγίας €200.000 ευρώ ανά επιχείρηση
➢ Ελάχιστο ύψος προτεινόμενης επένδυσης
(επιλέξιμες δαπάνες) €10.000

ΧΟΡΗΓΙΑ: 60% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
➢Για τη χρηματοδότηση του σχεδίου θα διατεθούν συνολικά €50 εκατ.
Εκτιμάται ότι κατά την πρώτη χρονική περίοδο υποβολής των προτάσεων θα
δοθούν εγκρίσεις ύψους €25 εκατ.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα.
B. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)

2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων / μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
• Χημεία Τροφίμων & Ποτών
• Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
• Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές

επιχειρήσεις σύμφωνα με τη

ενίσχυσης σε προβληματικές

δραστηριότητες δεν

σύσταση της Επιτροπής των

επιχειρήσεις κατά την έννοια των

περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με

κοινοτικών κατευθυντήριων

o Δραστηριότητες επιχειρήσεων

ημερομηνία 06/05/2003 και αρ.

γραμμών σχετικά με τις κρατικές

που σχετίζονται με την

2003/361/ΕΚ.

ενισχύσεις για τη διάσωση και την

πρωτογενή παραγωγή ή

αναδιάρθρωση μη

μεταποίηση ή εμπορία

Απασχολούν <250 άτομα και

χρηματοπιστωτικών προβληματικών

γεωργικών προϊόντων, όπως

έχουν ≤ €50 εκατ. ετήσιου κύκλου

επιχειρήσεων (2014/C 249/01).

απαριθμούνται στο Παρ. Ι της

εργασιών ή ≤ €43 εκατ. ετήσιου

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής

ισολογισμού.

Ένωσης.
o Δραστηριότητες που
σχετίζονται με τους τομείς της
αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. Κτήρια : Ανέγερση

2. Κτήρια : Διαμόρφωση-

5. Άλλα Έξοδα : Κατ’ αποκοπή

ή/και επέκταση

διαρρύθμιση
3. Καινούργια μηχανήματα
και εξοπλισμός

4. Μεταφορικά μέσα

ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο
θα υπολογίζεται επί του
συνόλου των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών

Αναλυτικά οι δαπάνες
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1. Κτήρια : Ανέγερση ή/και επέκταση κτηρίων
➢ Η ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά από υπολογισμό του
επιλέξιμου κόστους ανέγερσης ή/και επέκτασης του
κτηρίου ως εξής: Εμβαδόν καλυμμένου χώρου που έχει
περατωθεί (σε τετραγωνικά μέτρα) επί το καθορισμένο
κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο που ανέρχεται στα €600.
➢ Για τις επενδύσεις σε νέα κτήρια ή προσθήκες που
αυξάνουν / τροποποιούν το εμβαδό του καλυμμένου
χώρου θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται τα
ακόλουθα:
1. Άδεια Οικοδομής
2. Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια
3. Βεβαίωση αρχιτέκτονα για το συνολικό εμβαδόν του
έργου
➢ Τονίζεται ότι η χρήση του υποστατικού που θα
αναγράφεται στην άδεια οικοδομής, θα πρέπει να
συνάδει με τη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.
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2. Κτήρια : Διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτηρίων
➢ Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται ΜΟΝΟ οι παρακάτω υποκατηγορίες:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Πατώματα - Βιομηχανικό Πάτωμα για χώρους παραγωγής
Πατώματα - Σύνηθες Πάτωμα πχ. για χώρους γραφείων, διαδρόμους κτλ
Κουφώματα / Ανοίγματα (περιλαμβάνει γκαραζόπορτες)
Οροφές - Αντικατάσταση Παλαιάς Οροφής
Οροφές - Επιδιόρθωση Οροφής
Τοιχοποιία - Νέοι Διαχωρισμοί
Τοιχοποιία - Βελτιώσεις/ Επιδιορθώσεις Υφιστάμενης Τοιχοποιίας
Ηλεκτρολογικά
Αφορά σωληνώσεις, καλωδιώσεις, σημεία φωτισμού, σημεία ρεύματος και δικτύου, πίνακες διανομής
Μηχανολογικά
Αφορά πρόνοιες Υδραυλικών / Αποχετεύσεων / Σωληνώσεις
Μπογιατίσματα
Πελεκανικά / Κουζίνες

➢ Σε περιπτώσεις διαμόρφωσης/ διαρρύθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της
επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου.

3. Καινούργια μηχανήματα - εξοπλισμός
➢ Νέα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό που
εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/
δοκιμές, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και
τη λειτουργία της επιχείρησης, νοουμένου ότι
βρίσκονται εντός της παραγωγικής μονάδας.
➢ Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων
και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής
(περονοφόρα – forklifts).
➢ Νέα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
εξοπλισμός μηχανογράφησης, λογισμικά κτλ.
➢ Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα
αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων,
εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της
μονάδας.

4. Μεταφορικά μέσα
➢ Αγορά καινούργιων
εμπορικών μεταφορικών
μέσων, απαραίτητων για την
διακίνηση εμπορευμάτων,
προϊόντων κτλ., που θα
χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες
της επιχείρησης.
➢ Το επιλέξιμο κόστος για την
αγορά των εμπορικών
οχημάτων περιορίζεται στις
€100.000.
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5. ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Η κατηγορία αυτή αφορά
ποσό που θα προκύπτει
από το άθροισμα των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών,
πολλαπλασιαζόμενο επί 7%.
Νοείται ότι σε κάθε στάδιο
πληρωμής, το ποσό αυτό
θα υπολογίζεται με βάση
το άθροισμα των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών που
θα περιλαμβάνονται
στο αίτημα καταβολής χορηγίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τεκμηρίωση χρηματοδότησης επενδυτικής πρότασης
➢ Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, δηλαδή της χορηγίας, για την κάλυψη του συνολικού
προϋπολογισμού, θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.
➢Η ίδια συμμετοχή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως εξής:
o Λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή / βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ, στο
όνομα της επιχείρησης ή των κύριων μετόχων.

o Επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού
σχεδίου.

Κατά το στάδιο υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού
προγράμματος, οι πληρωμές για επιλέξιμες δαπάνες πρέπει απαραίτητα
να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
➢ H Υπηρεσία, κατά την παραλαβή των αιτήσεων/ προτάσεων, θα προβεί στον
έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας
και της πληρότητας των επενδυτικών προτάσεων και τη συμβατότητά τους με τις
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
➢ Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, οι
προτάσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Βαθμολόγησης, με βάση τα κριτήρια επιλογής του Σχεδίου.
➢ Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση, με βάση την ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων.
➢ Οι προτάσεις που τελικά θα επιλεγούν για ένταξή τους στο Σχέδιο, θα είναι αυτές
που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας.
➢ Στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να
ολοκληρωθούν εντός της περιόδου των 18 μηνών. Σημειώνεται ότι το σχέδιο δεν
προνοεί αναδιάρθρωση ή/και αλλαγή του επενδυτικού έργου που θα εγκριθεί.

Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου
➢ Η έναρξη υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου που
αφορά ανέγερση ή/ και επέκταση
κτηρίων, μπορεί να γίνεται:
α) Μετά την ηλεκτρονική
υποβολή της πρότασης στο
Υπουργείο, και
β) αφού εξασφαλιστεί η
γραπτή έγκριση του Υπουργείου
για έναρξη των οικοδομικών
εργασιών.
Η έγκριση δύναται να
εξασφαλιστεί αφού προηγηθεί
επιτόπιος έλεγχος
για επαλήθευση των στοιχείων /
πληροφοριών που αναφέρονται
στην αίτηση.

➢ Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων που αφορούν στις κατηγορίες
δαπανών για διαμόρφωση / διαρρύθμιση κτηρίων και υποστατικών,
μηχανημάτων/ εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, μπορεί να γίνεται μόνο
μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο.
➢ Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση
της αρμόδιας αρχής σχετικά με έγκριση ή μη της αίτησης.
➢ Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με
τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα
πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 18 μήνες από την ημερομηνία της
επιστολής της εγκριτικής απόφασης που θα αποστέλλεται στους
δικαιούχους.
➢ Επενδύσεις που δεν θα ολοκληρώνονται μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Φάσεις Υλοποίησης
Έργου

Πιστοποιηθέν Έργο

Δημόσια Χρηματοδότηση

Α ΦΑΣΗ

Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας
Χρηματοδότησης

Προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40%
της εγκεκριμένης δημόσιας ενίσχυσης

Β ΦΑΣΗ

Μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση
δαπανών πέραν του 40% και μέχρι
60% του έργου

Χορηγία που αντιστοιχεί στο
πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος,
αφαιρουμένης τυχόν προκαταβολής και
νοουμένου ότι το ποσό της επιλέξιμης
επένδυσης υπερβαίνει το κατώτατο όριο
επένδυσης των €10.000

Γ ΦΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση
του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου, την επίτευξη
των στόχων του και την έναρξη
λειτουργίας
της επιχείρησης

Χορηγία επί του υπόλοιπου επιλέξιμου
κόστους που υλοποιήθηκε και
πιστοποιήθηκε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Για τρία τουλάχιστον χρόνια από την
ημερομηνία της τελικής πιστοποίησης
του έργου (τελική πληρωμή της
χορηγίας) θα πρέπει:

➢ Να διατηρούν σε λειτουργία την
επιχείρησή τους
➢ Να έχουν στη κατοχή τους τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία που έχουν
επιδοτηθεί
Για τον σκοπό αυτό θα υπογράφεται
σχετική Συμφωνία Δημόσιας
Χρηματοδότησης μεταξύ των
Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο
σχέδιο και του ΥΕΕΒ, με την οποία
κάθε μέρος θα αναλαμβάνει τις
σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις.
Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων θα εγγυούνται δύο
φυσικά πρόσωπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
➢ Μπείτε στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας www.meci.gov.cy.

➢ Στην ενότητα Σχέδια Χορηγιών θα βρείτε τον Οδηγό του Σχεδίου και όλα τα απαραίτητα έντυπα.
Μελετήστε τα
έγγραφα του
Σχεδίου
Εγγραφείτε και
ταυτοποιηθείτε
στην κυβερνητική
διαδικτυακή πύλη
Αριάδνη

Κάντε login στο
FundingApps μέσω
της Αριάδνης

Ολοκληρώστε το
προφίλ σας

Νέα Αίτηση
(online)

➢Για να ολοκληρώσετε το προφίλ σας θα πρέπει να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας για τα τρία
τελευταία χρόνια (2018-2020).
➢Για να υποβάλετε νέα αίτηση θα πρέπει να καταθέσετε, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα και
οργάνωση της επιχείρησής σας, ανάλυση επενδυτικού σχεδίου, χρηματοδότηση και χρονοδιαγράμματα.

Ευχαριστώ για την
προσοχή σας !
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
www.meci.gov.cy

Συγχρηματοδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

