
 
 

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας 
Υποβολής Αιτήσεων:   
 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός για το 
τρέχων Σχέδιο ανέρχεται στα  
€ 4,0 εκ. 
 
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 
σε 50% ή  65% ή 75% των 
επιλέξιμων δαπανών της 
επένδυσης. 
 

• 75% των επιλέξιμων δαπανών 
(σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές)  

• 65% των επιλέξιμων δαπανών 
(σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές 
υπαίθρου)  

• 50% των επιλέξιμων δαπανών 
(σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στις υπόλοιπες 
περιοχές) 

 
Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη 
επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) 
ορίζεται στις €15.000 
 
 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   
 

 

‘’ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ «TASTE CYPRUS’’ 

 

Στόχος του Σχεδίου 
 
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για:  

A. τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων 
αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών 
καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν 
αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία 

και 

B. τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών 
προϊόντων διατροφής. 
 

Κριτήρια Συμμετοχής: 

1. Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας : 
 

✓ Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι, κατά την ημέρα υποβολής της 
αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής 
Νομοθεσίας 

✓ Με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα, πιάτα 
βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.  

 
Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν 
ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιχνιδότοπων. 
 
2. Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν 

εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων : 
 

✓ Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις 
τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο με βάση τις πρόνοιες της 
Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 
2019 έως 2021, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.  

✓ και πέραν της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου διαθέτουν 
επιπλέον θεματικό εστιατόριο όπου με βάση τον τιμοκατάλογο προσφέρονται 
αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία. 



 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΑΑ» 2021-
2026 
 
Υφυπουργείο Τουρισμού 

 

 
 
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 

 

3. Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων 
πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής:  

✓ Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις 
τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή 
σημείο πώλησης προϊόντων αδειοδοτημένης και επισκέψιμης μονάδας παραγωγής 
παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά 
λειτουργίας και καταλληλότητας (ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας 
παραγωγής) από την αρμόδια υπηρεσία/ες. 

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών  

1. Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας:  
 

Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους  
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα 

Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους 
πελατών 

Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ 

Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής  
συγχρηματοδότησης 

Αναλώσιμα είδη 
 

2. Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν 
εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων:  
 

Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους 
πελατών 

Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ 

Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης 

Αναλώσιμα είδη 
 

3. Αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών 
προϊόντων διατροφής:  
 

Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους  
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα 

Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ 

Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής  
συγχρηματοδότησης 

 
Διευκρινήσεις 

− Η αισθητική και η διακόσμηση του χώρου μετά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, οφείλουν 
να συνάδουν με την κυπριακή ταυτότητα και παράδοση.  

− Όσοι Δικαιούχοι δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής 
Γαστρονομίας «Taste Cyprus Delightful Journeys» θα έχουν τη δυνατότητα να 
ενταχθούν νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τα οποία είναι διαθέσιμα 
στη σελίδα του Συμφώνου https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/   

 

https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/

