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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 
1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου; 

 
Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα: 

• η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική 
στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους 

• η δημιουργία νέων μονάδων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

2. Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του Σχεδίου; 
 
Οι Δικαιούχοι του Σχεδίου εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: 
Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται 
εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται 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.). 
 
Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές 
δραστηριότητες: 

1) Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου 
2) Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών  
3) Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
4) Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (Χημεία Τροφίμων & Ποτών και Εργαστήρια Δοκιμών για 

Βιομηχανικά Προϊόντα) 
5) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (Σχεδίαση 

προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής) 
6) Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων 

 
3. Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από το Σχέδιο; 

 
Στο Σχέδιο δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω επιχειρηματικές δραστηριότητες: 

I. Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή 
μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι). 

II. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
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4. Επιτρέπεται η χορήγηση σε προβληματικές επιχειρήσεις; 
 
Με βάση την παράγραφο 6 του Οδηγού Σχεδίου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε 
προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών 
επιχειρήσεων (2014/C 249/01).  
 

5. Ποιος είναι ο ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων; 
 
Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και 
αρ. 2003/361/ΕΚ, ο ορισμός των «Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ορίζεται με βάση: 

• τον αριθμό των υπαλλήλων και 
• τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού. 

και είναι αυτές που: 
(α) Απασχολούν <250 άτομα και  
(β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή  ≤ € 43 εκατ. Ετήσιου συνολικού 
ισολογισμού. 

 
6. Ποιες είναι οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών; 

 
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:  

1) Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτηρίων    
2) Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων 
3) Μηχανήματα / Εξοπλισμός 
4) Μεταφορικά Μέσα 
5) Άλλα Έξοδα  (Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7%, το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των 

άμεσων επιλέξιμων δαπανών)   
 

7. Για επενδύσεις σε νέα κτήρια (ανέγερση ή/και επέκταση) απαιτείται η υποβολή της Άδειας 
Οικοδομής;  

 
Για επενδύσεις σε νέα κτήρια ή προσθήκες που αυξάνουν/ τροποποιούν το εμβαδό του καλυμμένου 
χώρου θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται μεταξύ άλλων:  

i) η Άδεια Οικοδομής 
ii) τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και 
iii) η βεβαίωση του αρχιτέκτονα για το συνολικό εμβαδόν του έργου 

Τονίζεται ότι, η χρήση του υποστατικού που θα αναγράφεται στην Άδεια Οικοδομής θα πρέπει να 
συνάδει με τη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου. 
 

8. Η κατηγορία καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμός περιλαμβάνει δαπάνες σε λογισμικά 
προγράμματα; 

 
Η κατηγορία Μηχανήματα/ Εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

1) Νέα μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
εξοπλισμό μηχανογράφησης, λογισμικά κτλ.  

2) Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και 
προϊόντων, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της μονάδας. 

 
9. Ποιο είναι το επιλέξιμο κόστος για την αγορά μεταφορικών μέσων; 

 
Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά των εμπορικών οχημάτων περιορίζεται στις €100.000. 
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10. Η χρηματοδότηση των μελετών (τεχνοοικονομικής κτλ.) θα μπορούσε να 

περιληφθεί στην κατηγορία άλλες δαπάνες; 
 
Η κατηγορία αυτή αφορά το ποσό που θα προκύπτει, από το άθροισμα των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών επί 7% (κατ’ αποκοπή ποσοστό) και μπορεί μεταξύ άλλων να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη του κόστους μιας μελέτης, εάν φυσικά το επιθυμεί ο αιτητής αφού δεν θα απαιτείται η 
προσκόμιση οποιουδήποτε παραστατικού (πχ. τιμολόγια, αποδείξεις). 
 

11. Ποιος ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων/ αιτήσεων; 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση με βάση την ημερομηνία υποβολής των 
προτάσεων. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξη τους στο Σχέδιο, θα είναι αυτές που θα 
συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας. 
 

12. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής/ αξιολόγησης των προτάσεων;  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προτάσεων που αφορούν Νέες και Υφιστάμενες 
Επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ τους Οδηγού Σχεδίου. 
 

 
13. Το Σχέδιο θα έχει αναδρομική ισχύ; 

 
Το Σχέδιο δεν καλύπτει αναδρομικά δαπάνες/ επενδύσεις που υλοποιήθηκαν πριν την υποβολή 
αίτησης. 
Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά ανέγερση ή/ και επέκταση κτηρίων, 
θα μπορεί να γίνεται α) μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο και β) αφού 
εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση του Υπουργείου για έναρξη των οικοδομικών εργασιών.  
 
Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων που αφορούν τις κατηγορίες δαπανών διαμόρφωση/ 
διαρρύθμιση κτηρίων και υποστατικών, μηχανημάτων/ εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, θα 
μπορεί να γίνεται μόνο μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο.  
 
Υπογραμμίζεται ότι η υλοποίηση επενδύσεων πριν την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου γίνεται με 
αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδια Αρχής σε σχέση με την 
έγκριση ή μη της αίτησης. 
 

14. Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει μέρος της χορηγίας ως προκαταβολή; 
 
Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει προκαταβολή μέχρι και το 40% της εγκεκριμένης χορηγίας χωρίς να 
απαιτείται η διενέργεια δαπανών. Θα απαιτηθεί η υποβολή γραπτού αιτήματος και η κατάθεση 
σχετικής εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους 100% του ποσού της 
προκαταβολής.  
 

15. Ποια η περίοδος υλοποίησης των επενδύσεων; 
 
Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης που θα 
αποστέλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο.  
 

16. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες; 
 
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
 

17. Επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων μετά την ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης; 

 
Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, εκτός και 
εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση περαιτέρω διευκρινίσεων ή/ και 
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συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης ή/ και των στοιχείων/ 
εγγράφων που περιλήφθηκαν στην αίτηση.  Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να 
ζητήσει διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν το 
αργότερο σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού 
μηνύματος.  
 
 

18. Μπορούν να υποβληθούν πέραν της μιας επενδυτικής πρότασης;  
 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) επενδυτική πρόταση (αίτηση) σε 
κάθε χρονική περίοδο ανακοίνωσης του Σχεδίου. Σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής 
επενδυτικής πρότασης λόγω μη επιλεξιμότητας ή χαμηλής βαθμολογίας, η ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση έχει το δικαίωμα εκ νέου υποβολής ακόμη μιας (1) αίτησης για το ίδιο ή/και 
τροποποιημένο επενδυτικό έργο, νοουμένου ότι γίνει εντός της ίδιας χρονικής περιόδου 
ανακοίνωσης του Σχεδίου. 

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Ιανουάριος 2021 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


