
                   

 

            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Προκηρύζζεηαι ηην 1η Μαρηίοσ ηο Στέδιο Χορηγιών για Δημιοσργία, 

Εκζσγτρονιζμό και Ψηθιακή Αναβάθμιζη Μονάδων Μεηαποίηζης  

ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόνηων 

 

Τν Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (ΥΔΔΒ) αλαθνηλψλεη φηη ηελ 1ε 

Μαξηίνπ 2022 πξνθεξχζζεηαη ην Σρέδην Φνξεγηψλ γηα Γεκηνπξγία, Δθζπγρξνληζκφ 

θαη Χεθηαθή Αλαβάζκηζε Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο ή θαη Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνθήξπμεο 

αλέξρεηαη ζηα €25 εθαη. 

 

Τν Σρέδην ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΜκΔ) φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ) θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε κεηαπνίεζε ή θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη 

νίλνη θαη ην μχδη απφ νίλν πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο VII 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013, δελ θαιχπηνληαη απφ ην Σρέδην.  

 

Πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε 

κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (2014/C 249/01), ΓΔΝ 

δηθαηνχληαη ρνξεγία απφ ην παξφλ Σρέδην. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφλνηα ηνπ Οδεγνχ (παξάγξαθνο 9.2) έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή 

δηεπθξίληζε πνπ ιήθζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ηειηθφ Οδεγφ ηνπ Σρεδίνπ ζηνλ 

νπνίν αλαθέξνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο, ην Υπφδεηγκα Δληχπνπ Αίηεζεο θαζψο θαη 

άιια απαηηνχκελα έληππα ή έγγξαθα, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο 

Βηνκεραλίαο & Τερλνινγίαο www.meci.gov.cy/sit. 

 

Η πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζα αξρίζεη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2022 θαη ψξα 

08:00 π.κ. θαη νη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Σπζηήκαηνο 

Σρεδίσλ Φνξεγηψλ ηνπ ΥΔΔΒ κέρξη θαη ηηο 24 Ινπλίνπ 2022 θαη ψξα 23.59 κκ. ή 

κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο αηηήζεηο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο €35 εθαη., σζηφζν ην 

αλψηαην πνζφ εγθξίζεσλ δελ ζα μεπεξάζεη ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ (άκεζε αμηνιφγεζε). Μία αίηεζε ζα ζεσξείηαη επηηπρήο 

εάλ έρεη ζπγθεληξψζεη βαζκνινγία 55%.  

 

Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

κφλν ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα  https://fundingapps.mcit.gov.cy, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπζηήκαηα Chrome, Firefox ή Microsoft Edge. 

http://www.meci.gov.cy/sit
http://www.meci.gov.cy/sit
https://fundingapps.mcit.gov.cy/


 

Σεκεηψλεηαη φηη ην Σρέδην ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ C3.1I6 ηνπ Σρεδίνπ 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο (ΣΑΑ) ηεο Κχπξνπ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

Μεραληζκφ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ην 

θεληξηθφ εξγαιείν ηνπ NextGenerationEU, ηνπ πξνζσξηλνχ κέζνπ ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο αλάθακςεο θαη εμφδνπ ηεο ΔΔ απφ ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο ζηα ηειέθσλα 22867275/ 22867279/ 22867243/ 22867154/  

22867261. 

 

25 Φεβροσαρίοσ 2022 

 


