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Το «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας- 2021» (Νεανική - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

2021) αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων (νέων, 

ανδρών, γυναικών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών και 

ηλεκτρονικού εμπορίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την επαγγελματική τους εμπειρία και τις καινοτόμες-νέες ιδέες 

τους. 

Ημερομηνία Προκήρυξης - 17/05/2021 

Ημερομηνία Λήξης - 30/12/2021 
 
 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

▪ νέους/νέες 18 έως 29 ετών 

▪ σε άνδρες από 30 μέχρι 50 ετών 

▪ σε γυναίκες από 30 μέχρι 55 ετών που: 

➢ προτίθενται να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση (δεν την έχουν ξεκινήσει ακόμα). 

➢ είναι μισθωτοί ή άνεργοι 

➢ δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής 

της πρότασης τους (αυτοεργοδοτούμενοι ή μέτοχοι σε ενεργή εταιρεία με ποσοστό άνω του 25%. Ως 

εξαίρεση αποτελούν οι αυτοεργοδοτούμενοι που παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε ένα αποδέκτη). 

➢ είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους. 

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες: 

Το σχέδιο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν τους τομείς των: 
 

➢ υπηρεσιών 

➢ μεταποίησης 

➢ ηλεκτρονικού εμπορίου 

δίνοντας προτεραιότητα στον: Τουρισμό, Ενέργεια, Δομημένο Περιβάλλον & Κατασκευές, Μεταφορές & 

Ναυτιλία, Τρόφιμα, Υγεία, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών. 

Εξαιρούνται Δραστηριότητες που σχετίζονται με: 
 

▪ πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 

▪ αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

▪ χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

▪ απόκτηση οχημάτων για οδικές εμπορικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων. 

▪ το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising). 
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Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης: 
 

 

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης 

Μεταποίηση, 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο,  
Υπηρεσίες, Τουρισμός 

€ 120,000 

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης 

€10.000 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί  
του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου  
προϋπολογισμού της πρότασης 

Κατηγορία (Α) (18-29 
ετών) 

70% 

Κατηγορίες: 
(Β) Άνδρες 30-50 ετών και  
(Γ) Γυναίκες 30-55 ετών  

60% 

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 
 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Πραγματικό Κόστος 

1.  Εξοπλισμός 

2.  Ειδικές Εγκαταστάσεις 

3.  
3.1. Κτίρια – Ανέγερση/ Επέκταση Κτιρίων  
3.2. Κτίρια – Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση κτιρίων 
3.3. Κτίρια – Αγορά  

4.  Προβολή – Προώθηση 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος 

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

Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες: 
1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της 

πρότασης στο Υπουργείο (ΥΕΕΒ). 
2. 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 την έγκριση ή μη της αίτησης 
3. Τιμολόγια δαπανών αξίας κάτω των €100 δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας 
4. Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή ή πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος 

και να τεκμηριώνεται με τα σχετικά παραστατικά. 
5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Σχετικά με τις προσφορές: 
✓ Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να είναι γραμμένοι στο ΦΠΑ 
✓ Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι επίσημες, στο Ονοματεπώνυμο του Αιτητή με ημερομηνία μεταγενέστερη 

της έναρξης του Σχεδίου και υπογεγραμμένες από τον προμηθευτή. 
✓ Το κόστος των μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, προβολής- 

προώθησης ή υλικών που αφορούν ειδικές εγκαταστάσεις και κτιριακές εγκαταστάσεις 
πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & 
Freight – Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτά εισάγονται από άλλη χώρα από την 
ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την 
εγχώρια αγορά. 
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Εξοπλισμός 

 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για 
την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καλύπτει: 
 
▪ Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων/ υπηρεσιών. 
▪ Αυτοματοποίηση και μηχανοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. 
▪ Ποιοτικό έλεγχο παραγωγής προϊόντων. 
▪ Εξοπλισμό διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής 

(πχ. γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια). 
▪ Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (εμπορικά, βαν, μονοκάμπινα, μίνι 

λεωφορειάκια), εξαιρουμένων αυτοκινήτων τύπου σαλούν, που θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς του έργου (για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και 
εμπορευμάτων κτλ ή μεταφορά αναγκαίου εξοπλισμού), με ανώτατο επιλέξιμης δαπάνης 
τις €20.000. 

▪ Εξοπλισμό περιορισμού της ρύπανσης (πχ. συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών 
αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων). 

▪ Έπιπλα και σκεύη (πχ. γραφεία, καρέκλες, πάγκοι εργασίας, κτλ.). 
▪ Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W, μόνο αγορά όχι ενοίκιο) 

που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης. 
▪ Ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και περιφερειακές συσκευές (συσκευές fax, 

φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, 
σαρωτές, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών). 

▪ Δαπάνες για φωτισμό. 
▪ Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας της επιχείρησης ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού 

καταστήματος (e-shop). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι οι €15.000. 

▪ Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης 
(πχ. βιτρίνες, πάγκοι, ράφια, κτλ) 

▪ Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πχ. πάγκοι, ράφια, κτλ). 
▪ Πάγκοι κουζίνας και ντουλάπια 
▪ Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών, πυρασφάλειας, και συστημάτων 

ασφαλείας. 
▪ Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του επιλέξιμου εξοπλισμού/ 

μηχανημάτων. 
▪ Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης. 

▪ Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση 
της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

▪ Νοείται ότι ο εξοπλισμός συνεχίζει να χρησιμοποιείται για τους στόχους που 
επιδιώκει το έργο, ακόμα και μετά την περάτωση αυτού, για ελάχιστη διάρκεια 
τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την τελική πληρωμή 

 

Διευκρινήσεις: 

 

✓ Τα μηχανήματα/ εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του 
Σχεδίου πρέπει να είναι καινούρια 
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Ειδικές Εγκαταστάσεις:            
 

Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

▪ Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (πχ. ψυγεία, 
συντήρηση, ξήρανση) 

▪ Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης 
(πχ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης, εγκαταστάσεις κολυμβητηρίων). 

▪ Κατασκευή ραμπών ή άλλων στηριγμάτων (πχ. μεταλλικές κατασκευές) για διευκόλυνση της 
πρόσβασης των αναπήρων στα υποστατικά της επιχείρησης. 

▪ Άλλες εξωτερικές εργασίες (περιφράξεις, πλακόστρωτα, κιόσκα, κτλ) εάν κριθούν αναγκαίες 
βάσει της φύσης της προτεινόμενης δραστηριότητας. 

▪ Άλλος εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και 
με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

 

Κτίρια:           
 

➢ Κτίρια – Ανέγερση/ Επέκταση 

➢ Κτίρια – Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση Χώρων 

➢ Κτίρια – Αγορά 
 

Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

▪ Οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση ή/ και επέκταση ή/ και ανακαίνιση/ διαμόρφωση/ 
διαρρύθμιση κτιρίων (υποστατικά, γραφεία κτλ) και γενικά βελτιώσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

▪ Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση καλωδίωσης που να υποστηρίζει 
ευρυζωνικές (τηλεφωνικές) συνδέσεις με Δίκτυα Νέας Γενιάς, ικανές να επιταχύνουν 
σύνδεση με το Διαδίκτυο σε πολύ υψηλές ταχύτητες. 

▪ Υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα εξαερισμού και εγκατάσταση ειδών υγιεινής. 

▪ Αγορά κτιρίου είτε καινούργιου είτε μεταχειρισμένου (γραφείου, διαμερίσματος, 
καταστήματος, κτλ) 

▪ Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο και κατά την 
κρίση της Επιτροπής κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες της επιχείρησης για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

▪ Νοείται ότι το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό που 
αναφέρεται στο πλαίσιο του έργου για ελάχιστη περίοδο τρίών (3) ετών μετά την 
καταληκτική ημερομηνία του έργου (τελική πληρωμή), εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει 
ρητώς κάτι διαφορετικό. 
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Διευκρινήσεις: 

 

✓ Το επιλέξιμο κόστος θα υπολογίζεται πάνω στον καλυμμένο χώρο των κτιρίων που θα 

επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δε θα υπερβαίνει τα €600 ανά 

τ.μ. καλυμμένου χώρου για βιομηχανικά υποστατικά/ αποθήκες και €900 ανά τ.μ. 

καλυμμένου χώρου για εμπορικά ή άλλα υποστατικά. Σε περιπτώσεις διαμόρφωσης/ 

ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δε θα 

υπερβαίνει τα €250 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου. 

✓ Η επιχείρηση πρέπει να γίνει σε χώρο που να μπορεί να εξασφαλίσει άδεια πολεοδομίας, οικο- 

δομής και λειτουργίας. 

✓ Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης της γης καθώς και η αγορά/ εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 
 

Προβολή- Προώθηση:           
 

Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

▪ Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Μέσα Μαζικής Δικτύωσης (παραγωγή & 

Έξοδα) 

▪ Συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης & διαμόρφωσης περιπτέρων & αεροπορικών 

εισιτηρίων). 

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή είναι οι €12.000 

 

 

‘Αλλα Έξοδα:  
 

➢ Παρέχεται η δυνατότητα για υπολογισμό των 
έμμεσων δαπανών ενός έργου στη βάση ενός κατ’ αποκοπή ποσοστού 7% (flat rate) το 
οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (υπόλοιπες 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του έργου). 

➢ Η κατηγορία αυτή αφορά ποσό που θα προκύπτει, από το άθροισμα των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών (οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών θα τεκμηριώνονται με παραστατικά 
πραγματικών 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. 

➢ Επειδή η εν λόγω κατηγορία δαπανών αφορά συγκεκριμένο κατ’ αποκοπή ποσοστό, το 
ποσό που δηλώνεται δεν χρειάζεται να υποστηρίζεται από συνοδευτικό παραστατικό ή 
συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμού. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 

Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον 

εξήντα πέντε (65) μονάδες. 

 
 

Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 

Γνώσεις Υποψηφίων (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση 
και συνάφεια σπουδών) 

17% 

Εργασιακή Εμπειρία (προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 
και ειδικότερα συναφής εμπειρία με το αντικείμενο) 

17% 

Ωριμότητα Έργου και Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου 
(δυνατότητα χρηματοδότησης και εξεύρεση χώρου) 

15% 

Περιοχή Εγκατάστασης της Επιχείρησης 
(βάση πίνακα Μειονεκτικών Περιοχών)  

4% 

Θέσεις Εργασίας (αριθμός θέσεων εργασίας που θα 
δημιουργηθούν με την υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου) 

12% 

Ανάπτυξη & Παραγωγή Νέων Προϊόντων ή και Υπηρεσιών, 
Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Αειφορία Περιβάλλοντος, 
Τεχνική Κατεύθυνση 

5% 

Τομείς Δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης 5% 

Βιωσιμότητα Προτεινόμενου Έργου 25% 

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) επενδυτική πρόταση (αίτηση) σε 
κάθε χρονική περίοδο ανακοίνωσης του Σχεδίου. 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. 

 
 
Σημαντικές Σημειώσεις/ Πληροφορίες: 

• ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ. 

• ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΟ, ΡΕΥΜΑ, ΝΕΡΟ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ –ΜΙΚΤΑ ΚΤΛ) 

• ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (TARGET GROUP). 

• ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΑΣ 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
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Α/Α
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

(κωδ.)

1
Άδεια 

διαμονής/εργασίας

Αντίγραφο Άδειας Διαμονής με δικαίωμα ελεύθερης 

πρόσβασης σε αγορά εργασίας - ισχύει μόνο για 

πρόσωπα (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ) με υπηκοότητα 3ης 

Χώρας (εκτός Ε.Ε/EOX)

Μόνο για επιλέξιμους εταίρους με υπηκοότητα από 3η χώρα 

(εκτός Ε.Ε/EOX)

Άδεια Διαμονής (όπου 

εφαρμόζει)

Για περίπτωση Α: ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΌΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΕ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λογαριασμοί κοινής ωφελείας ή Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο ή 

βεβαίωση από κοινοτάρχη 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Α 

(Εντός)

Για περίπτωση Β:

Β.1. ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΌΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ -  ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ

Β.2. ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΌΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ

Λογαριασμοί κοινής ωφελείας, Σκυβάλων ή Ενοικιαστήριο 

Συμβόλαιο ή βεβαίωση από κοινοτάρχη  τεκμηρίωσης της 

διαμονής ατόμου της ΑΜΕΣΗΣ οικογενείας του αιτητή 

(ΓΟΝΕΙΣ , ΣΥΖΥΓΟΣ, ΑΔΕΛΦΙΑ)

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΙAΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Β 

(Φοιτητής/Εργαζόμενος 

Εξωτερικού)

3

Εργασιακό καθεστώς 

εταίρου - 

Αυτοεργοδοτούμενος/η 

σε ένα (1) μόνο εργοδότη 

μέσω «Μίσθωσης 

Υπηρεσιών

Όπου εφαρμόζει αναλόγως δήλωσης στην ενότητα 4.5 - 
παραστατικά που τεκμηριώνουν ότι ως 

αυτοεργοδοτούμενος παρείχατε υπηρεσίες υπό 

καθεστώς Μίσθωσης Υπηρεσιών σε ένα (1) μόνο 

εργοδότη (συμβόλαιο ή/και βεβαίωση εργοδότησης)

Σε περίπτωση που στην ενότητα 4.5 επιλέξετε την επιλογή:

" Αυτοεργοδοτούμενος (παρέχω υπηρεσίες σε ένα (1) μόνο 

εργοδότη μέσω «μίσθωσης Υπηρεσιών)"

 Παραστατικά  που το τεκμηριώνουν (συμβόλαιο ή/και 

βεβαίωση εργοδότησης).                                                                                                                                                                                                                              

Αυτοεργοδοτούμενος με 

υπηρεσίες σε ΜΟΝΟ ένα (1) 

εργοδότη

4

Συμμετοχές εταίρου σε 

υφιστάμενες επιχειρήσεις 

- βεβαίωση ελεγγκτή 

ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όπου εφαρμόζει αναλόγως δήλωσης στην ενότητα 

4.6.2

Βεβαίωση από Εξωτερικό Ελεγκτή ότι η 

εταιρεία/επιχείρηση στην οποία επιλέξιμος εταίρος 

είναι μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 25% 

ήταν/είναι ανενεργή για την περίοδο ελέγχου.

Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε επιχείρηση με ποσοστό 

συμμετοχής πέραν του 25% τότε θα πρέπει να επισυναφθεί 

βεβαίωση από τον Εξωτερικό Ελεγκτή που να δηλώνει ότι η 

εν λόγω εταιρεία κατά την περίοδο έλεγχού (τελευταίοι έξι 

(6) μήνες πριν την υποβολή αίτησης) ήταν και είναι 

ΑΝΕΝΕΡΓΗ. Σημειώνεται ότι θα γίνεται σχετικός έλεγχος απο 

τον Έφορο Εταιρειών.

Βεβαίωση ΕΛΕΓΧΤΗ για 

ΑΝΕΝΕΡΓΗ εταιρεία

5
Προσόντα Εταίρου - 

Ακαδημαικά - μέση 

εκπαίδευση

Αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών (Απολυτήριο 

Μέσης Εκπαίδευσης)
Για όλους τους επιλέξιμους εταίρους

Ακαδημαϊκά - Μέση 

εκπαίδευση

6
Προσόντα Εταίρου - 

Ακαδημαικά -Πτυχίο

Αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών (τίτλοι Πτυχίων / 

επαγγελματικής πιστοποίησης έναντι πτυχίου) 

Για κάθε τίτλο/εγγραφή που καταχωρείτε  στην σχετική 

ενότητα 5.1 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ

Ακαδημαικά - Πτυχίο - Τίτλος

7
Προσόντα Εταίρου - 

Ακαδημαικά - 

Μεταπτυχιακο

Αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΤΙΤΛΩΝ) 

Για κάθε τίτλο/εγγραφή που καταχωρείτε  στην σχετική 

ενότητα 5.1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαικά - Μεταπτυχιακό

8
Προσόντα Εταίρου - 

Ακαδημαικά - Πρόσθετα

Αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών (Πρόσθετα 

Προσόντα - Επαγγελματικοί Τίτλοι) 

Για κάθε τίτλο/εγγραφή που καταχωρείτε  στην σχετική 

ενότητα 5.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ακαδημαικά - Πρόσθετο 

Προσόν

9
Εργοδότηση Εταίρου στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τεκμηρίωση εργοδότησης επιλέξιμου εταίρου στην 

Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).

H διάρκεια εργοδότησης («μήνες εργοδότησης») στην ΚΔ θα 

επαληθεύεται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης αρχείων με 

το σύστημα Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) – (δεν 

απαιτείται επισύναψη παραστατικών)

2.	Η συνάφεια καθηκόντων εργοδότησης («Μήνες 

Συνάφειας») στην ΚΔ μέσω παραστατικών (βεβαιώσεις 

εργοδότη ή/και συμβόλαια εργοδότησης) τα οποία θα 

πρέπει να επισυνάψετε στην ενότητα «Συνημμένα Έγγραφα» 

(απαιτείται επισύναψη ή συσχέτιση αρχείου για κάθε 

καταχώρηση (με μήνες συνάφειας) στην ενότητα 5.2.1.)

Τεκμηρίωση 

Συνάφειας από εργοδότηση 

στην Κύπρο.

10
Εργοδότηση εταίρου στο 

εξωτερικό. 

Τεκμηρίωση εργοδότησης επιλέξιμου εταίρου στο 

Εξωτερικό

Για εργοδότηση επιλέξιμου εταίρου στο εξωτερικό που 

δηλώνεται στον πίνακα 5.2.2 τόσο η διάρκεια εργοδότησης 

«Μήνες Εργοδότησης» όσο και η συνάφεια καθηκόντων 

αργοδότησης «Μήνες Συνάφειας» θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται μέσω παραστατικών (βεβαιώσεις εργοδότη 

ή/και συμβόλαια εργοδότησης) τα οποία θα πρέπει να 

επισυνάψετε στην ενότητα «Συνημμένα Έγγραφα» 

(απαιτείται επισύναψη ή συσχέτιση αρχείου για κάθε 

καταχώρηση στην ενότητα 5.2.2)

Τεκμηρίωση Εργοδότησης ΚΑΙ 

Συνάφειας στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τεκμηρίωση Διαμονής σε ελεγχόμενη από την 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ περιοχή -

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ - και εξειδικεύεται αναλόγως 

περίπτωσης που εφαρμόζει  -  αναλόγως δήλωσης στην 

ενότητα 4.4

                               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πρόγραμμα «Θ. Αλ. Ε. Ι. Α» 2021 - 2027

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

2
Μόνιμη Διαμονή στην 

Κυπριακή Δημοκρατία



1η περίπτωση = Δεν απαιτείται χώρος - (Αφορά 

δραστηριότητες που η φύση της εργασίας τους δεν 

χρειάζεται να εξασφαλιστεί υποστατικό).

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ

Δ/Ε

Αποδεικτικό  Εξεύρεσης 

Χώρου 

Άδειας Οικοδομής 

υποστατικού με ορθή χρήση

Αποδεικτικό  Εξεύρεσης 

Χώρου 

Αίτηση ή/και απόδειξη 

πληρωμής για αίτηση έκδοσης 

άδειας ή/και αλλάγής Χρήσης 

Υποστατικού
4η περίπτωση = Βρέθηκε Χώρος -  απαιτείται νέα έκδοση 

Άδειας Οικοδομής με ορθή Χρήση – ακόμη να υποβληθεί 

αίτηση.

Να επισυνάπτονται αντίγραφα σχετικών παραστατικών (που 

να τεκμηριώνουν την δήλωση (ενοικιαστήριο συμβόλαιο/ 

τίτλος ιδιοκτησίας / υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για 

παραχώρηση).

Αποδεικτικό  Εξεύρεσης 

Χώρου 

5η περίπτωση = ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΧΩΡΟΣ = ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 
Δ/Ε

12 Πίνακας Δαπανών _ ΔΑΠΑΝΕΣ - 7 - Εξοπλισμός

13 Πίνακας Δαπανών _ 
ΔΑΠΑΝΕΣ - 8 -	Μεταφορικά 

μέσα 

14 Πίνακας Δαπανών _ 
ΔΑΠΑΝΕΣ - 6 - Ειδικές 

Εγκαταστάσεις

Δαπάνες κατηγορίας:

1. Κτίρια-Ανέγερση/Επέκταση 

Βιομηχανικού

και

2. Κτίρια-Ανέγερση/Επέκταση 

εμπορικού

Πίνακας Δαπανών _ 

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους Δαπανών στην υποκατηγορία  ΚΤΗΡΙΑ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ:

• Άδεια Οικοδομής ή σε περίπτωση  που δεν έχει εξασφαλιστεί Άδεια Οικοδομής, Βεβαίωση από το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση της άδειας.

•  Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (με εμβαδογράμματα).

• Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να δηλώνεται η φύση των 

εργασιών (π.χ. νέα οικοδομή, προσθήκες/ μετατροπές)  ή αναλυτική προσφορά από εργολάβο οικοδομών ή και 

αναλυτικές προσφορές από ανεξάρτητους υπεργολάβους (σε κάθε περίπτωση να υπάρχει σαφής περιγραφή των 

εργασιών και κόστους  που πρόκειται να διεκπεραιωθούν). Όπου υπάρχει προσθήκη/ επέκταση υφιστάμενης 

οικοδομής, τότε θα πρέπει στο εμβαδόγραμμα να διαχωρίζεται το εμβαδό της υφιστάμενης οικοδομής και της 

προσθήκης/ επέκτασης.

• Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €900 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου 

για εμπορικά υποστατικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €600 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου 

εαν πρόκειται για βιομηχανικά υποστατικά/ αποθήκες.                    

15

2η Περίπτωση = Βρέθηκε Χώρος  - υπάρχει  Άδεια 

Οικοδομής με ορθή χρήση.

Να επισυνάπτονται αντίγραφα σχετικών παραστατικών που 

να τεκμηριώνουν την δήλωση (1) ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή 

τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για 

παραχώρηση υποστατικού  ΚΑΙ (2)  αντίγραφο σχετικής 

ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ με ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ υποστατικού.

3η Περίπτωση = Βρέθηκε Χώρος -  απαιτείται νέα έκδοση 

Άδειας Οικοδομής με ορθή Χρήση – υποβλήθηκε αίτηση για 

έκδοση πολεοδομικής άδειας ή/και αλλαγής χρήσης

 (1) ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή 

υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για παραχώρηση υποστατικού  

ΚΑΙ (2) αντίγραφο αίτησης ή/και απόδειξη πληρωμής για 

έκδοση πολεοδομικής άδειας που έχει υποβληθεί).

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους/επιλεξιμότητας Δαπανών στην υποκατηγορία  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ / 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Αναλυτικές προσφορές με σαφή περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης που να συνοδεύονται, όπου είναι δυνατό, 

από ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων επενδύσεων. Στην περίπτωση 

ιδιοκατασκευών να υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί του κόστους κατασκευής.

τουλάχιστον μία επισύναψη για κάθε δαπάνη

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους/επιλεξιμότητας Δαπανών στην υποκατηγορία  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ / 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Αναλυτικές προσφορές με σαφή περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης που να συνοδεύονται, όπου είναι δυνατό, 

από ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων επενδύσεων. Στην περίπτωση 

ιδιοκατασκευών να υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί του κόστους κατασκευής.

τουλάχιστον μία επισύναψη για κάθε δαπάνη

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους/επιλεξιμότητας Δαπανών στην υποκατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Αναλυτικές προσφορές με σαφή περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης που να συνοδεύονται, όπου είναι δυνατό, 

από ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων επενδύσεων. Στην περίπτωση 

ιδιοκατασκευών να υποβάλλονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί του κόστους κατασκευής.

11
Εξέυρεση Χώρου 

υποστατικού

Αντίγραφα/ Παραστατικά τεκμηρίωσης δήλωσης περί 

εξεύρεσης χώρου/υποστατικού και κατά πόσο υπάρχει 

σχετική Άδεια Οικοδομής - (δηλώσεις που δεν 

τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα μοριοδοτούνται) 

βάσει δήλωσης στην ενότητα 7.3.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ



18
Χρηματοδότηση 

Προτεινόμενης 

Επένδυσης

Τεκμηρίωση δυνατότητας 

Χρηματοδότησης (ίδιας 

συμμετοχής) κατά την 

υποβολή

19
Κατηγορίες Ειδικής 

Αναφοράς

Αντίγραφα παραστατικών προς υποστήριξη της 

δήλωσης σε κατηγορίες ειδικής αναφοράς

Σε περίπτωση που στην ενότητα 12.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ δηλώσετε ότι αφορά και ότι θα γίνεται 

«Επισύναψη πρόσθετου παραστατικού υποστήριξης 

ισχυρισμού/ δήλωσης σε περίπτωση που επιθυμεί ο 

αιτητής» τότε το εν λόγω παραστατικό θα πρέπει να 

επισυναφθεί στην ενότητα «συνημμένα έγγραφα»

Υποστήριξη για ένταξη σε 

κατηγορία ειδικής αναφοράς

20
Επεξηγηματικό σημείωμα 

για Οικονομικές 

προβλέψεις

Συμπληρωμένο το Σχετικό 

Αρχείο (επεξηγηματικό 

Σημείωμα)

21 ΑΡΧΕΙΟ - ESF-Questionair
Ερωτηματολόγιο για νέους 

18-29 ESF 2021-2027

22

Παραστατικά 

Πιστοποίησης_ 

Επιβεβαίωση ορθότητας 

στοιχείων 

Η Ταυτοποίηση των αιτητών διενεργείται μέσω της 

Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας 

(Αριάδνη) και δεν απαιτεί την προσκόμιση 

παραστατικών πιστοποίησης (στοιχείων προφίλ αιτητή) 

εξαιρουμένων των πιο κάτω περιπτώσεων:

1. Σε περίπτωση εμφάνισης ελλιπών ή/ και 

λανθασμένων στοιχείων από αυτόματη ανάκτηση 

δεδομένων.

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων προφίλ  Φυσικού 

Προσώπου (ΑΔΤ) (μόνο σε περίπτωση που βρεθούν 

λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία από WS)

Παραστατικά_Ταυτοποίησης_

ΦΠ

16 Πίνακας Δαπανών _ 

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους Δαπανών στην υποκατηγορία  ΚΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ: 

• Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να δηλώνεται η φύση των 

εργασιών (π.χ. τοποθέτηση κεραμικών, ξυλουργικές/ υδραυλικές εργασίες, κτλ) ή/ και αναλυτικές προσφορές από 

εργολάβο για κάθε τύπο οικοδομικής ή άλλης εργασίας που θα εκτελεστεί.

• Βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) ή εμβαδόγραμμα στα οποία να αναφέρεται το εμβαδόν 

του καλυμμένου χώρου. 

• Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης υποστατικού (σε περίπτωση που έχει επισυναφθεί στο σημείο εξεύρεσης 

χώρου υποστατικού, δε χρειάζεται να υποβληθεί ξανά).

Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου

Δαπάνες κατηγορίας - 5 - 

Κτίρια - Διαμόρφωση - 

Ανακαίνιση

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται σαν Παράρτημα στην ιστοσελίδα ΥΕΕΒ/ΥΒΤ. Αφορά τα άτομα που εμπίπτουν στην 

ηλικιακή ομάδα 18-29. Θα συμπληρώνεται και θα επισυνάπτεται με την αίτηση.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο υποβολής του Αιτήματος Καταβολής της Χορηγίας, ενδεχομένως να ζητηθούν τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο ή Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας. 

2. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια, Υπουργείο Παιδείας, ΚΟΑ, Γραφείο Ευημερείας, Συνδέσμοι, κα.) ανάλογα με τη 

δραστηριότητα.

17 Πίνακας Δαπανών 

Παραστατικά τεκμηρίωσης κόστους Δαπανών στην υποκατηγορία ΚΤΗΡΙΑ - ΑΓΟΡΑ:

• Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (εμβαδογράμματα). 

• Σε περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η Άδεια Οικοδομής, Βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας καθώς και αντίγραφα των σχετικών αρχιτεκτονικών 

σχεδίων σε κλίμακα (εμβαδογράμματα).

Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται πριν την καταβολή 

της χορηγίας.

• Προσφορά αγοράς από τον ιδιοκτήτη, κτηματομεσίτη, εργολάβο κτλ

Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €900 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου 

για εμπορικά υποστατικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €600 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου 

εαν πρόκειται για βιομηχανικά υποστατικά/ αποθήκες.                                                                                                                                                         

Δαπάνες κατηγορίας:

3. Κτίρια-Αγορά 

Βιομηχανικού.

Και

4. Κτίρια-Αγορά εμπορικού

Το σημείωμα βρίσκεται σαν Παράρτημα στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒ/ΥΒΤ.  Θα συμπληρώνεται και θα επισυνάπτεται για 

τον Πίνακα Βιωσιμότητας της αίτησης.

Εάν στην ενότητα '11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ' δηλώσετε ότι  κατά τον χρόνο υποβολής έχετε δυνατότητα κάλυψης 

ίδιας συμμετοχής, τότε στην ενότητα 'ΕΠΙΣΥΝΑΤΠΤΟΜΕΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" θα πρέπει να επισυνάψετε τα σχετικά 

παραστατικά τεκμηρίωσης:

Αντίγραφα παραστατικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής πχ. λογαριασμοί 

καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις κτλ. στο όνομα του αιτητή, συγγενικών προσώπων μέχρι 4ου 

βαθμού ή και εξ' αγχιστείας ή/και των μη επιλέξιμων εταίρων όπως αναφέρεται στην §8 (β) του Οδηγού του Σχεδίου. 

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα ή/και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα 

πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η συγγένεια/σχέση τους 

και η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσης τους. Σε 

περίπτωση δανεισμού, να υποβληθεί επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση 

χρηματοδότησης του έργου στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και 

η μηνιαία δόση (δηλώσεις που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα μοριοδοτούνται).

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument

