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Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 
στο 60% των επιλέξιμων 
δαπανών της επένδυσης. 
 

Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη 
επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) 
ορίζεται στις €10.000.                 

 

Ανώτατο ποσό χορηγίας είναι οι  
€200.000 λαμβάνοντας υπόψη 
ότι: 
 
Με βάση το Άρθρο 3, 
παράγραφος 2 του Κανονισμού, 
το συνολικό ποσό των χορηγιών 
ήσσονος σημασίας που μπορεί 
να παραχωρηθεί σε μια ενιαία 
επιχείρηση ανά τρία (3) 
οικονομικά έτη ανέρχεται στις 
€200.000. 
 
 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 
2021-2027 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 
 

‘’ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ’’ 
 

 

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

 

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:  

✓ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα 
βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την 
παραγωγικότητα τους.  
✓ Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.  
✓ Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
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: 
✓ Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)  
✓ Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών 

(τομέας Ε - 38.31.1) 
✓ Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και 

υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1) 
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Η Mind The Gap είναι δίπλα 
σας για καθοδήγηση και 
υποστήριξη στην ετοιμασία 
και υποβολής της πρότασής 
σας.  
 
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

✓ 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 

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

 
Εξαιρούνται: 
Μεταποιητικές Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή 
παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. 
Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
 
 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 

  
 Α/Α 

  
 Κατηγορία δαπάνης 

Ανώτατα όρια Δαπανών 

ανά κατηγορία €  

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Υπολογιζόμενο Κόστος 

1 
  

Κτήρια - Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων 
1.1. Ανέγερση κτηρίων  
1.2. Επέκταση κτηρίων 

€600/m² 

Αναλόγως των τετραγωνικών 

μέτρων 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Πραγματικό Κόστος 

2 
Κτήρια - Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση 
κτηρίων 

€250/m² 

Αναλόγως των τετραγωνικών 

μέτρων 

3 Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Όσο αρκεί με βάση το De Minimis 

4 
Μεταφορικά Μέσα - για την διακίνηση 
εμπορευμάτων, προϊόντων 

€100.000 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος 

5 
Άλλα Έξοδα - Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται 
επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 

 


