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ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 
 

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015 
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, όπως φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου. Η ένταση της χορηγίας 
ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες 
που αφορούν Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, 
Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ. 
 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €14 
εκατομμύρια. 
 

Δικαιούχοι 
 

A. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται 

εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος 

από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που 
 περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών 
 Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών 
 Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της  Ε.Ε.). 
 

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. Βαφή Αυτοκινήτων (τομέας G - 45.20.3) 

5. 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 

6.  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 

(τομέας M - 72.19.9) 
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Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία: 

 Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς 

βιομηχανικής παραγωγής (τομέας M - 72.19.9) 

7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα 

(τομέας M - 74.10.1) 

8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2) 

9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεοταινιών και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων [τηλεοπτικών σειρών , ντοκιμαντέρ] (τομέας J – 59.11.1 & 59.11.2) 

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 
και αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση: 
• τον αριθμό των υπαλλήλων και 
• τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού. 
 
και είναι αυτές που: 
(α) Απασχολούν <250 άτομα και 
(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού. 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων: 

 Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτηρίων και υποστατικών. 

 Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης της γης δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα πυρασφάλειας, 

κλιματισμού και εξαερισμού. 

 Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης της 

ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας καθώς και συστήματα ασφάλειας και 

υγιεινής. 

Σημειώνεται ότι η αγορά / εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη. 

 Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία και κατά την κρίση της 
Επιτροπής κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες της επιχείρησης ανάλογα με τη 
δραστηριότητα. 

 
2. Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός: 

 Νέα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/ 

δοκιμές, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης 

(συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης) νοουμένου ότι βρίσκονται εντός του 

εργοστασιακού χώρου. 

 Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής 

(περονοφόρα – forklifts). 
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 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. 

 Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία και κατά την κρίση της 

Επιτροπής κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες της επιχείρησης ανάλογα με τη 

δραστηριότητα. 

 

3. Μεταφορικά Μέσα: 

 Η κατηγορία δαπανών αφορά την αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων 

απαραίτητων για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων κτλ. που θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος. 

 Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά των εμπορικών οχημάτων περιορίζεται στις €50.000. 

 

4. Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες 

Διαπίστευσης: 

 Δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. 

 Δαπάνες που αφορούν συμβουλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες για πιστοποίηση 

προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων δαπανών για διακρίβωση οργάνων). 

 Δαπάνες για προετοιμασία εργαστηρίων για διαπίστευση. 

 Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης 

ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα) ή άλλα παρόμοια παραστατικά όπως σχετική 

μελέτη, τεχνικός φάκελος κτλ.  

 Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή ανέρχεται στις €10.000. 

 

5. Προβολή / Προώθηση: 

 Σχεδιασμό και εκτύπωση πληροφοριακού υλικού/ διαφημιστικών εντύπων και άλλες 

παρόμοιες δαπάνες. 

 Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. εφημερίδες, περιοδικά κτλ.)  

 Άλλες δαπάνες που κατά την κρίση της Επιτροπής κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες 
της επιχείρησης. 

 Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή ανέρχεται στις €10.000. 

 

6. Αμοιβές Συμβούλων: 

 Μελέτες για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανάπτυξης προϊόντων κτλ. – ανώτατο ποσό μέχρι 

€6.000. 

 Μελέτες βιωσιμότητας για σκοπούς του Σχεδίου – ανώτατο ποσό μέχρι €4.000. 
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 Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιαστούν αντίγραφα των σχετικών 

μελετών. Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της μελέτης βιωσιμότητας θα πρέπει να 

προσκομίζεται με την αίτηση 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ  
 Η υποβολή Τεχνοοικονομικής μελέτης απαιτείται: 

o  Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από νέα επιχείρηση. Νέα επιχείρηση 

θεωρείται η επιχείρηση που δεν έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα διαχειριστικό 

κύκλο (έτος), και δεν διαθέτει σχετικά οικονομικά αποτελέσματα (ελεγμένες ή 

draft οικονομικές καταστάσεις).    

o  Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από υφιστάμενη επιχείρηση, ΜΟΝΟ όταν το 

συνολικό ύψος επένδυσης  ανέρχεται σε €100,000 ή περισσότερο.   

 Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη έχει υλοποιηθεί πριν από την υποβολή 

φακέλου αίτησης. 

 Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000 

 Για κάθε επιλέξιμη δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρειάζεται η υποβολή μιας 

προσφοράς. 

 Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο. 

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015 
 


