Σχέδιο χορηγιών για Ενίσχυση της
Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Παρουσίαση: Βίκυ Τσαγγαρίδου Χατζηπαύλου
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη,
υποστήριξη και προώθηση της
επιχειρηματικότητας μεταξύ των
νέων, ανδρών και γυναικών, που
επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις
γνώσεις, την εμπειρία, την
κατάρτιση, τα ταλέντα και τα
επιχειρηματικά τους πλάνα.
Παρεχόμενα κίνητρα: Μη
επιστρεπτέες χρηματοδοτικές
ενισχύσεις (χορηγίες)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επανασχεδιασμός &
εκσυγχρονισμός
λαμβάνοντας υπόψη:

- Tη δύσκολη
οικονομική συγκυρία

που προκλήθηκε από
την πανδημία.
- Σημεία βελτίωσης
που εντοπίσαμε από
τις προηγούμενες
προκηρύξεις.

➢ Ενοποίηση των δύο σχεδίων Νεανικής και Γυναικείας
επιχειρηματικότητας: Μείωση διοικητικού κόστους και καλύτερη και
γρηγορότερη διαχείριση των αιτήσεων.
➢ Διεύρυνση ηλικιακής ομάδας για αύξηση των δικαιούχων αντρών μέχρι τα
50. Οι γυναίκες καλύπτονται ήδη μέχρι τα 55, με στόχο εδραίωση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας.
➢ Επιπλέον μοριοδότηση σε αιτητές ορεινών/μειονεκτικών περιοχών: Συνάδει
με στόχους της Εθνικής Στρατηγικής της Κυβέρνησης για Ανάπτυξη των
Ορεινών Κοινοτήτων.
➢ Επιπλέον μοριοδότηση σε τομείς δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Συνάδει με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής της Κυβέρνησης για
Έξυπνη Εξειδίκευση.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σημαντική αύξηση ποσού ενίσχυσης και μείωση ίδιας επένδυσης:
- Για νέους μέχρι 29 ετών, 70%.
- Άντρες και γυναίκες από 30 έως 50/55 αντίστοιχα, 60%.
➢ Σημαντική αύξηση του ποσού χορηγίας με μέγιστο
τις €84 χιλιάδες για τους νέους και τις €70 χιλιάδες
για άντρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως τομέα
επένδυσης.
➢ Χρηματοδότηση αγοράς κτηρίων.

Πρώτη πρόσκληση 17 Μαΐου 2021

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
o Θ.Αλ.Ε.Ι.Α: «Θεμέλια Αλλαγής,

Ευημερίας, Ισότητας, Ανάπτυξης».
o Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
o

Προγραμματική Περίοδος 2021- 2027.

o

Πρώτη πρόσκληση: 17 Μαΐου 2021 –
30/12/2021.

Οικονομία.
o Ειδικός στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις
ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των
παραγωγικών επενδύσεων.

o

Τουλάχιστον €30 εκατομμύρια για την
περίοδο 2021-2027.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
✓Άνεργοι ή Μισθωτοί που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης τους. Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος
ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
✓Νέοι και νέες 18-29 ετών, άνδρες 30-50 ετών και γυναίκες 30-55 ετών

✓Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την ΚΔ τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης
σε εργασία. Πολίτες που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών
ή μετεκπαίδευσης δεν πληρούν το πιο πάνω κριτήριο, έχουν δικαίωμα
υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η
άμεση οικογένεια τους (σύζυγος, γονείς, αδέλφια), το πληροί.
✓Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
μόνο σε έναν εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και
υποχρεούνται να καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως
αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού για τους άνδρες και τις γυναίκες. Στους νέους και τις νέες
18-29 το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται στο 70%

➢Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού πρότασης €120.000
➢Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού πρότασης €10.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΛΕΣ όπως μεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισμός.
Εξαιρούνται αυτές που έχουν σχέση με τα πιο κάτω:
➢ Την πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
➢ Τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
➢Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας
εξαιρουμένου του εμπορίου που διενεργείται μόνο με τη χρήση Ηλεκτρονικού
Εμπορίου (e-commerce).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. Αγορά κτηρίων.
2. Ανέγερση – επέκταση κτηρίων.
3. Διαμόρφωση – ανακαίνιση κτηρίων.
4. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων,
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.
5. Ειδικές εγκαταστάσεις.
6. Προβολή – προώθηση.
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άλλα Έξοδα: Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7%

(flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του
συνόλου των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2021
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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:
➢ Λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή / βεβαίωση τράπεζας
που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ, στο όνομα
της επιχείρησης ή και στον όνομα συγγενικών προσώπων
του αιτητή μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και
των μη επιλέξιμων εταίρων που αναφέρονται στην αίτηση
με σχετική υπεύθυνη βεβαίωση παραχώρησης των εν
λόγω διαθέσιμων χρημάτων.
➢ Επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κριτήρια Βαθμολόγησης της επενδυτικής πρότασης
Με βάση τα πιο κάτω κριτήρια η Επιτροπή Βαθμολόγησης
αξιολογεί και βαθμολογεί τις επενδυτικές προτάσεις
 Γνώσεις

υποψηφίων

17%

 Εργασιακή

εμπειρία

17%

 Ωριμότητα

έργου και πληρότητα

15%

 Περιοχή
 Θέσεις

εγκατάστασης της επιχείρησης

4%

εργασίας που θα δημιουργηθούν

12%

 Ανάπτυξη

και παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών

 Εξωστρέφεια,

Καινοτομία, Αειφορία Περιβάλλοντος,

5%

Τεχνική Κατεύθυνση
 Βιωσιμότητα

προτεινόμενου έργου

 Τομείς Δραστηριοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ

Έξυπνης Εξειδίκευσης

25%
5%

100%

Τομείς δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης
➢ Οι τομείς δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης
αποτελούν βασική προϋπόθεση που έθεσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη της για
αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία για ενίσχυση της Έρευνας και
Καινοτομίας σε τομείς που η κάθε χώρα διαθέτει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
➢Για την Κύπρο έχουν αναδειχθεί ως τομείς με
συγκριτικό πλεονέκτημα η Ενέργεια και ο Τουρισμός
ως κυρίαρχοι τομείς, το Δομημένο ΠεριβάλλονΚατασκευές, η Υγεία, οι Μεταφορές-Ναυτιλία, η
Γεωργία-Τρόφιμα ως δευτερεύοντες τομείς ενώ το
Περιβάλλον και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών έχουν προσδιοριστεί ως τομείς
οριζόντιου χαρακτήρα.

Διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης προτάσεων
➢ 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 65% της συνολικής
βαθμολογίας.
➢ Σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής επενδυτικής
πρότασης λόγω μη επιλεξιμότητας ή χαμηλής βαθμολογίας, ο/η
ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα επαναϋποβολής ακόμη μιας (1)
αίτησης για το ίδιο ή/ και τροποποιημένο επενδυτικό έργο, εντός της
τρέχουσας Προκήρυξης.

Υλοποίηση επενδυτικής πρότασης
➢ Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων 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 24 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.
➢ Ο/η αιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού
της υποβληθείσας πρότασης μόνο μια φορά και εν πάση περιπτώσει
πριν από την καταβολή της χορηγίας, εφόσον η τροποποίηση συντελεί
στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής πρότασης.

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 30% 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

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

Για να υποβάλετε νέα αίτηση θα πρέπει να καταθέσετε, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με:
τη δραστηριότητα και οργάνωση της επιχείρησής σας
τις γνώσεις και τα προσόντα σας
ανάλυση επενδυτικού σχεδίου μαζί με σχετικές προσφορές
οικονομικές προβλέψεις για πέντε χρόνια
χρηματοδότηση και χρονοδιαγράμματα

Νέα Αίτηση
(online)

Συστάσεις προς τους αιτητές
o Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της συμβαλλόμενης
επιχείρησης (όνομα αιτητή/ τριας ή εταιρείας/ συνεταιρισμού που πιθανόν να συσταθεί).

o Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού του ή με την
πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (μεταφορά από τον λογαριασμό του Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού
στον λογαριασμό του προμηθευτή).
o Τα μηχανήματα/ εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούρια.

o Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
o Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής ή εγγράφων εισαγωγής) πριν από
την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.
o Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις– προμηθευτές μηχανημάτων/ εξοπλισμού και προσφοράς
υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.
o Οι αιτητές να τηρούν πάντα στο αρχείο τους όλα τα τιμολόγια/αποδείξεις για όλες τις δράσεις που υλοποιούν.
o Υποβολή αιτήσεων μόνο όταν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον Κατάλογο Δικαιολογητικών και όταν η
επένδυση θα είναι πραγματικά ώριμη.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
o Το σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας άνοιξε της Δευτέρα 17/5/2021 και
παραμείνει ανοικτό μέχρι τέλος του 2021.
o Δικαιούχοι: Άνεργοι ή μισθωτοί.

o Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση €120.000.
o Ελάχιστο ύψος προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) €10.000.

o Αύξηση ποσοστού χορηγίας – Κυμαίνεται από 60% έως 70% επί του επιλέξιμου κόστους.
o Αύξηση και του μέγιστου ποσού χορηγίας που μπορεί να φτάσει έως τις €84.000.
o Οι προτάσεις που τελικά θα επιλεγούν θα είναι αυτές που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον
το 65% της συνολικής βαθμολογίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020
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SUCCESS STORIES
Το Υπουργείο μας έχει καταγράψει
επιτυχημένες ιστορίες νέων
επιχειρηματιών που πήραν
χρηματοδότηση και που στέλνουν το
μήνυμα ότι ήταν πολύτιμη η βοήθεια
που έλαβαν.

Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες
δεν έχουν εργοδοτήσει μόνο τους
δημιουργούς τους, αλλά έχουν
δημιουργήσει αρκετές νέες θέσεις
εργασίας.
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Ευχαριστώ για
την προσοχή σας
Ο οδηγός του Σχεδίου και τα στοιχεία
επικοινωνίας των αρμόδιων λειτουργών
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ενέργειας
www.meci.gov.cy

