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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 

‘’ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’’ 
 

 

Στόχος του σχεδίου 
Το Σχέδιο στοχεύει στην στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που 
περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι της συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων που 
φαίνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:  

✓ Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης 
ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

✓ Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

✓ Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 
✓ Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που 

συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων 
επενδύσεων. 

✓ Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας 
πρωτίστως την ντόπια παραγωγή. 

✓ Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. 
✓ Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. 

 

 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
✓ 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 στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ. 

 
 



 
 

 
✓ Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν 

στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες: 
− Εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, 

διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, 
περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών).  

− Η τυποποίηση / συσκευασία ελαιόλαδου, αυγών και η επεξεργασία, 
τυποποίηση / συσκευασίας κρέατος. Η επανασυσκευασία κρέατος δεν 
περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες. 

− Η συγκέντρωση / πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος. 
− Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων. 
− Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε 

επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες). 

 
Εξαιρούνται: 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
Οίνοι και ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII  του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. 
Αλκοολούχα ποτά  
 
 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών: 

1.  Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών 

2.  Καινούρια μηχανήματα / εξοπλισμός  

3.  Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης 

4.  Μεταφορικά Μέσα  

5.  Γενικά Έξοδα 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Η κατηγορία δαπανών αφορά:  

✓ Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτιρίων και 
υποστατικών.  

✓ Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
μέτρα ασφαλείας, πυρασφάλειας, κλιματισμού και εξαερισμού. 

✓ Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του 
περιβάλλοντος, μείωσης της ρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας και 
νερού καθώς και συστήματα ασφάλειας και υγιεινής. 

✓ Δαπάνες που προκύπτουν από τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου της 
ποιότητας. 

✓ Το επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες μελέτης και επίβλεψης 
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και 
άλλων παρόμοιων δαπανών, μέχρι 6% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 

ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: 

 
✓ Η αγορά κτιρίου καθώς και το κόστος απόκτησης της γης  
✓ Συνήθεις εξωτερικές εργασίες όπως δρόμοι, πλακόστρωτα,  περιφράξεις 

και άλλες σχετικές εργασίες, εκτός και αν κριθούν αναγκαίες λόγω της 
φύσης της προτεινόμενης δραστηριότητας  

✓ Η αγορά ή/και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων  



 
 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η κατηγορία δαπανών αφορά:  

✓ Καινούρια 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 της 
παραγωγικής μονάδας. 

✓ Συστήματα κλιματισμού/ θέρμανσης, εξαερισμού και μέτρων ασφάλειας 
και πυρασφάλειας. 

✓ Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του 
χώρου παραγωγής (περονοφόρα – forklifts). Μικρά περονοφόρα που 
τοποθετούνται σε οχήματα μεταφοράς πρώτων υλών ή/ και τελικών 
προϊόντων. 

✓ Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων 
υλών και προϊόντων, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της 
μονάδας. 

 

ΔΕΝ περιλαμβάνει: 

 
✓ Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμό ή/ και 

ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων.  
✓ Έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου, εξαιρουμένων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Λογισμικού.  
✓ Ψυγεία, βιτρίνες και άλλα που αφορούν τη λιανική πώληση.  
✓ Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα  
✓ Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό του οποίου η αξία 

είναι χαμηλότερη των €100.  
✓ Μεγάλα περονοφόρα οχήματα (forklifts) και ανυψωτικά μηχανήματα 

που χρησιμοποιούνται εκτός της παραγωγικής μονάδας.  
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

✓ Ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, servers, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές). 

✓ Λογισμικά συστήματα (π.χ ERP, CRM, HRMS κ.λ.π) και υπηρεσίες σε 
σχέση με τα συστήματα πληροφορικής (π.χ παραμετροποίηση 
λογισμικού) νοουμένου ότι συνδέονται άρρηκτα με την απόκτηση ή 
δημιουργία του λογισμικού που επιχορηγείται στο πλαίσιο του Σχεδίου. 

✓ Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού 
καταστήματος (e-shop). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι €15.000. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚA ΜEΣΑ 
Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

✓ Την αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων 
για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης.  

✓ Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά των εμπορικών οχημάτων 
περιορίζεται στις €300.000.  

 

 

 



 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Η κατηγορία δαπανών αφορά: 

 
✓ Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης για 

σκοπούς του Σχεδίου – ανώτατο ποσό μέχρι €4.000. Σημειώνεται ότι, το 
κόστος α) ετοιμασίας του φακέλου της αίτησης δεν είναι επιλέξιμη 
δαπάνη και β) της τεχνοοικονομικής μελέτης είναι επιλέξιμο νοουμένου 
ότι απαιτείται με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.  

 
✓ Δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

και ασφάλειας των τροφίμων, αν συνδέονται με υλικές επενδύσεις του 
έργου – ανώτατο ποσό μέχρι €5.000.  

 

 

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

✓ Αιτήσεις «πολύ μικρών» επιχειρήσεων τουλάχιστον € 5εκ.  
✓ Αιτήσεις «μικρών και μεσαίων» επιχειρήσεων €20εκ.  

ΣΥΝΟΛΟ €25εκ. 

 

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

Ένταση Επιδότησης  

40% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000) 

50% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €200.000) 

60% των επιλέξιμων δαπανών (πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα 
εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές) 

65% των επιλέξιμων δαπανών (επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα 
εγκατασταθούν σε πυρόπληκτες περιοχές) 

 


