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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 
στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του 
Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως φαίνονται αναλυτικά 
στον Οδηγό του Σχεδίου.  Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού 
προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρφωση/ 
Διαρρύθμιση Κτηρίων, Αγορά Καινούργιων Μηχανημάτων/ Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων και Άλλες 
Δαπάνες. 
 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια. Ο 
προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι 
λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit). 
 
Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 
π.μ.  και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του 
ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού. 
 
Η δεύτερη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο        
Μαρτίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2022, νοουμένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στον 
Προϋπολογισμό του Σχεδίου. 
 
Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές 
Chrome, Firefox και Edge. 
 
Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και 
το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς 
στα τηλέφωνα 22867149/ 22867320/22867247/ 22867282/ 22867284. 
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