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

Δικαιούχοι
Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (<250 άτομα) 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.).
Επιπρόσθετα, δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι 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. 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

5. 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

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

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
•
•

Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία
γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
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Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης: 60% με μέγιστο ποσό τις €200,000 (φιλοσοφία De minimis)

Επιλέξιμες δαπάνες
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Υπολογιζόμενο Κόστος
1.
Κτήρια - Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
1.1. Ανέγερση κτηρίων
1.2. Επέκταση κτηρίων
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Πραγματικό Κόστος
2.
Κτήρια - Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
3.
Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
4.
Μεταφορικά Μέσα
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
5.
Άλλα Έξοδα - Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί
του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

➢ Κτήρια – Διαμόρφωση/Διαρρύθμιση Κτηρίων
1.

Πατώματα - Βιομηχανικό Πάτωμα για χώρους παραγωγής

2.

Πατώματα - Σύνηθες Πάτωμα πχ. για χώρους γραφείων, διαδρόμους κτλ.

3.

Κουφώματα / Ανοίγματα (περιλαμβάνει γκαραζόπορτες)

4.

Οροφές - Αντικατάσταση Παλαιάς Οροφής

5.

Οροφές - Επιδιόρθωση Οροφής

6.

Τοιχοποιία - Νέοι Διαχωρισμοί

7.

Τοιχοποιία - Βελτιώσεις/ Επιδιορθώσεις Υφιστάμενης Τοιχοποιίας

8.

Ηλεκτρολογικά
Αφορά σωληνώσεις, καλωδιώσεις, σημεία φωτισμού, σημεία ρεύματος και δικτύου, πίνακες

9.
10.
11.

διανομής
Μηχανολογικά
Αφορά πρόνοιες Υδραυλικών / Αποχετεύσεων / Σωληνώσεις
Μπογιατίσματα
Πελεκανικά / Κουζίνες
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➢ Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός Παραγωγής
•

Νέα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό που εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/ δοκιμές,
αποθήκευση (πχ. ψυκτικούς θαλάμους), διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης
(συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης), νοουμένου ότι βρίσκονται εντός της
παραγωγικής μονάδας.
o

Σημειώνεται ότι τα μηχανήματα κλιματισμού/ θέρμανσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
στην εν λόγω κατηγορία δαπανών.

•

Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής
(περονοφόρα – forklifts).

•

Νέα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός
μηχανογράφησης, λογισμικά κτλ. Σημειώνεται ότι η δημιουργία ιστοσελίδας ή/ και ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-commerce) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

•

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.

➢ Μεταφορικά Μέσα (ανώτατο επιλέξιμο κόστος €100.000)
•

Αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την διακίνηση
εμπορευμάτων, προϊόντων κτλ. που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της
επιχείρησης.

➢ Άλλα Έξοδα
•

Η κατηγορία αυτή αφορά ποσό που θα προκύπτει, από το άθροισμα των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών (όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είτε τεκμηριώνονται με παραστατικά
πραγματικών δαπανών είτε υπολογίζονται) πολλαπλασιαζόμενο επί 7%.

Σημαντικές Πρόνοιες
•
•

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή
της αίτησης.
Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.
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