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Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Σχέδια Ενίσχυσης της 
Γυναικείας & Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας



Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα

 Οι επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της
οικονομίας και την βασική πηγή δημιουργίας νέων
θέσεων απασχόλησης, καινοτομίας και ευημερίας.

 Η ίδρυση επιχείρησης απαιτεί δυναμισμό,
δημιουργικότητα και σθένος, ενώ η σταδιακή
ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί διοικητικές
δεξιότητες όπως αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.



Βασικά Σχέδια Χορηγιών που εφαρμόζει το ΥΕΕΒΤ κατά τη
περίοδο 2014-2020:

• Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηματικότητας.

• Σχέδιο για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του
Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών
Δραστηριοτήτων.

• Σχέδιο για τη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων
Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.

• Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα.

• Σχέδιο για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

• Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Σχέδια Χορηγιών Υ.Ε.Ε.Β &Τ.



Μορφή Ενίσχυσης

Η Ενίσχυση παραχωρείται υπό την μορφή μη
επιστρεπτέας χορηγίας η οποία υπολογίζεται ως
ποσοστό πάνω στο εγκριμένο επενδυτικό
πρόγραμμα και το ύψος και η ένταση της
καθορίζονται στο κάθε Σχέδιο.

Σχέδια Χορηγιών



Σχέδια Χορηγιών Νέες Επιχειρήσεις
Νέες Θέσεις 

απασχόλησης 

Συνολικό
Ποσό χορηγίας 

που 
πληρώθηκε

Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας 

443 1.100 € 12 εκ.

Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 

126 300 € 3.6 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ 569 1.300 € 15.6εκ.

Προγραμματική Περίοδος 
2007 - 2013

Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

1η Προκήρυξη Φεβρουάριος - Μάιος

2015

Νεανική Γυναικεία

Αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν
581 250

Αιτήσεις που 

εγκρίθηκαν
287 113

Ύψος Χορηγίας €10 εκατ. €3.75 εκατ.

Προγραμματική Περίοδος 
2014 - 2020



Σκοπός
 Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση

της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των γυναικών που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε
οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται
στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την
κατάρτιση και τα ταλέντα τους .

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στην
χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των
προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την
δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας



Σχέδια  Νεανικής  & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση των Σχεδίων
Τα Σχέδια συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Για τη χρηματοδότηση της νέας προκήρυξης των Σχεδίων θα
διατεθούν συνολικά €8 εκατ. Συγκεκριμένα, €6 εκατ. για το
Σχέδιο της Νεανικής και €2 εκατ. για τη Γυναικεία.



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας 

https://fundingapps.mcit.gov.cy

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

20 Δεκεμβρίου 2017 – 19 Μαρτίου 2018

https://fundingapps.mcit.gov.cy/


Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Δικαίωμα Συμμετοχής
 Έχουν, νέοι και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία
τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και
έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία. (οι Πρόνοιες του
Σχεδίου είναι σχετικές)

 Για το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτει νέους και
νέες ηλικίας 20 - 40 ενώ για το Σχέδιο της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας καλύπτει γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών.

 Είναι άνεργοι ή μισθωτοί .

 Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες
πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους. Ως έναρξη άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως
αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με
ποσοστό πέραν του 25%.



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν στα Σχέδια
υποχρεούνται όπως :

 Εγγραφούν ως αυτοεργοδοτούμενοι ή αν το επιθυμούν να
συστήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και οι δικαιούχοι/ες
μέτοχοι τους να δηλωθούν ως εργοδοτούμενοι/ες της εταιρείας τους.

 Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας θα πρέπει να μετέχουν στο
κεφάλαιο της σε ποσοστό τουλάχιστον 75% και να έχουν
αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Θεωρούνται ΟΛΕΣ εξαιρουμένων αυτών που έχουν σχέση με τα πιο κάτω:

 Την πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων.

 Τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας
εξαιρουμένου του εμπορίου που διενεργείται μόνο με τη χρήση
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce).



Σχέδια  Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ευρώ 
(μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ανώτατο όριο επιλέξιμου 
συνολικού προϋπολογισμού 

της πρότασης

Μεταποίηση                                        
€140.000

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, 
Τουρισμός                                           
€100.000

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου 
συνολικού προϋπολογισμού 

της πρότασης
€10.000                                                                

Ποσοστό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης

50% του συνολικού 
εγκεκριμένου/επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πρότασης



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Κατηγορίες επιλέξιμων Δαπανών και Ανώτατα όρια

Α/Α
Επιλέξιμη

Κατηγορία Δαπάνης

Ανώτατα όρια Δαπανών ανά κατηγορία

Μεταποίηση
Ηλ. Εμπόριο –

Υπηρεσίες- Τουρισμός

Ποσό (€) Ποσό (€)

1

(α) Εξοπλισμός, 

(β) Ειδικές εγκαταστάσεις 

(γ) Κτίρια - Ανέγερση χώρων

(δ) Κτίρια – Ανακαίνιση/Διαμόρφωση 

χώρων

€115.000 €80.000

2 Κατάρτιση €3.000 €3.000

3 Προβολή - Προώθηση €5.000 €5.000

4 Άλλες Δαπάνες €5.000 €5.000

5 Κεφάλαιο Κίνησης €12.000 €7.000

ΣΥΝΟΛΟ                                €140.000 €100.000



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Τεκμηρίωση Χρηματοδότησης επενδυτικής πρότασης

 Η ίδια συμμετοχή, δηλαδή το υπόλοιπο ποσό πέραν της 
δημόσιας χρηματοδότηση, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως εξής:

1. Βεβαίωση κατάθεσης

2. Συμφωνία δανείου με χρηματοπιστωτικό οργανισμό

Σε περίπτωση αδυναμίας των αιτητών να τεκμηριώσουν την ίδια 
συμμετοχή, αυτό θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται το αργότερο σε 
τρείς μήνες από την ημερομηνία έγκρισης. Σε διαφορετική 
περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται.



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας
Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα τους, με βάση τα οποία η 
Επιτροπή Βαθμολόγησης  αξιολογεί και βαθμολογεί τις  επενδυτικές 
προτάσεις

 Γνώσεις  υποψηφίων 17%

 Εργασιακή εμπειρία 17%

 Ωριμότητα έργου και πληρότητα 12%

 Περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης 4%

 Θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν 15%

 Ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών

Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Αειφορία Περιβάλλοντος, 5%

Τεχνική Κατεύθυνση

 Βιωσιμότητα προτεινόμενου έργου 30%

ΣΥΝΟΛΟ 100%



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Υλοποίηση επενδυτικού έργου
• Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των

επενδύσεων τους μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα
με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν.

• Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με
τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα
πρέπει να γίνεται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής
επιστολής που θα παραλάβουν από το Υπουργείο.

• Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών έργων
θα γίνεται μέσω εκθέσεων προόδου (ενδιάμεση και τελική πιστοποίηση
ολοκλήρωσης)

• Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω
φυσικών και οικονομικών πιστοποιήσεων που θα διενεργούνται από
Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Φάσεις                     Υλοποίησης 

Έργου
Πιστοποιηθέν Έργο

Ποσοστό Καταβολής 
Δημόσιας Χρηματοδότησης

Α’ ΦΑΣΗ
Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης

Προκαταβολή μέχρι 40% της 
εγκριμένης δημόσιας 
ενίσχυσης νοουμένου ότι θα 
παρουσιαστεί τραπεζική 
εγγύηση για το ίδιο ποσό

Β’ ΦΑΣΗ
Μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση δαπανών 
πέραν του 30% και μέχρι 60% του έργου

Χορηγία που αντιστοιχεί στο 
πιστοποιημένο επιλέξιμο 
κόστος, αφαιρουμένης τυχόν 
προκαταβολής και νοουμένου 
ότι το ποσό της επιλέξιμης 
επένδυσης υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο επένδυσης των 
€10.000

Γ’ ΦΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση και Πιστοποίηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου, την επίτευξη των στόχων του  και  την 
έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης

Χορηγία επί του υπόλοιπου 
επιλέξιμου κόστους που 
υλοποιήθηκε και 
πιστοποιήθηκε



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας

 Σημαντικές ερωτήσεις - απαντήσεις

 Ο Φ.Π.Α. αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 Ποια είναι η ελάχιστη αξία ενός τιμολογίου για να θεωρείται επιλέξιμο;

Τιμολόγια δαπανών, εξαιρουμένων δαπανών κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμού,
τηλεφώνου, νερού) και ασφαλίστρων, αξίας κάτω των €100 (χωρίς Φ.Π.Α.) δεν θα
λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

 Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η εξόφληση των τιμολογίων έτσι ώστε να 
θεωρούνται επιλέξιμα;

Όλα τα τιμολόγια με δαπάνες πέραν των €500 (χωρίς Φ.Π.Α.) θα πρέπει να
εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού του ή με
την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (έμβασμα) νοουμένου ότι
τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κτλ.).



Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας
 Τιμολόγια από οποιοδήποτε προμηθευτή αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη;

Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές
μηχανημάτων / εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών που δεν είναι
εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Σημείωση: Το κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 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.

 Ο πίνακας δαπανών που θα υποβληθεί με την αίτηση είναι δεσμευτικός;

Ο αιτητής μπορεί να ζητήσει αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της
υποβληθείσας πρότασης μόνο μια φορά και εν πάση περιπτώσει πριν από την
καταβολή της χορηγίας στα πλαίσια της Β Φάσης (Παράγραφος 14 - Καταβολή
Δημόσιας Χρηματοδότησης), εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη των
στόχων της επιχειρηματικής πρότασης. Για το σκοπό αυτό, ο αιτητής θα πρέπει να
υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα μαζί με όλα τα νέα δικαιολογητικά. Η
αναδιάρθρωση αυτή δεν μπορεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό ή να υπερβεί τα
όρια ανά κατηγορία δαπάνης όπως φαίνεται στον πιο πάνω Πίνακα (άρθρο 9.3).
Υπογραμμίζεται ότι μετά την υλοποίηση & πιστοποίηση τουλάχιστον του 30% του
έργου (Β Φάση) δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού.



Πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ
www.mcit.gov.cy και να επικοινωνούν με
λειτουργούς της Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22867178,
22867317, 22867156, 22867194.

http://www.mcit.gov.cy/


Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού


