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

Δικαιούχοι
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.).
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. Βαφή Αυτοκινήτων (τομέας G - 45.20.3)
5. 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

6. 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 (τομέας M - 72.19.9)

7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα (τομέας M - 74.10.1)
8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων [τηλεοπτικών
σειρών , ντοκιμαντέρ] (τομέας J – 59.11.1 & 59.11.2)

Λεωφόρος Σταυρού 56, Εμπορικό Κέντρο Καρυάτιδες,
Μπλοκ Α2 - Γραφείο 205, Στρόβολος, Τ.Κ 2035, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ: +357 22420110 - Τοτ: +357 22518248 - Ηλ. Ταχ. info@eurosc.eu – Web: www.eurosc.eu

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης: 50% με μέγιστο ποσό τις €200,000 (φιλοσοφία De minimis)
Επιλέξιμες δαπάνες
 Κτήρια και Επεκτάσεις Κτηρίων και Υποστατικών
•

Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και γενική ανακατασκευή, διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτηρίων και
υποστατικών.

•

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

•

Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης της
ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας καθώς και συστήματα ασφάλειας και
υγιεινής.
Σημειώνεται ότι η αγορά / εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη.

•

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.

 Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός Παραγωγής
•

Νέα σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που εξυπηρετούν την παραγωγή,
αποθήκευση,

διάθεση

των

προϊόντων

και

την

λειτουργία

της

επιχείρησης

(συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης) νοουμένου ότι βρίσκονται εντός του
εργοστασιακού χώρου.
•

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.
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•

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
•

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

 Προβολή – Προώθηση (ανώτατο επιλέξιμο κόστος €10.000)
• Σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακού υλικού/ διαφημιστικών εντύπων και άλλες παρόμοιες
δαπάνες
• Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. εφημερίδες, περιοδικά κτλ.)
 Αμοιβές συμβούλων
•

Μελέτες για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανάπτυξης προϊόντων κτλ. (ανώτατο επιλέξιμο κόστος
€6.000)

•

Μελέτες βιωσιμότητας για σκοπούς του Σχεδίου (ανώτατο επιλέξιμο κόστος €4.000)

Σημαντικές Πρόνοιες
•

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή
του φακέλου της αίτησης.

•

Η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης είναι απαραίτητη όταν η αίτηση υποβάλλεται από νέες
επιχειρήσεις και στις περιπτώσεις που το ύψος της προτεινόμενης επένδυσης από υφιστάμενες
επιχειρήσεις είναι υψηλότερο των €100.000.

•

Για κάθε αιτούμενη δαπάνη θα πρέπει να προσκομίζεται μία (1) προσφορά.
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