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η
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

(01/2.2β.1/1/11.2019/ΣΧ) 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει την 1
η 

Πρόσκληση για υποβολή 
αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται  
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και 
ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και 
στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες 
στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και 
νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ 
κατάστημα. 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος 
χορηγίας ανά επιχείρηση τις €25.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €20.000 για 
άλλες δραστηριότητες και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα 
λογισμικά συστήματα, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής 
αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής. 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €6 εκατομμύρια.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι 
λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.mcit.gov.cy/sit). 
 
Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) 
του ΥΕΕΒ από τις 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10πμ. μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, 
πλέον υπερκάλυψη μέχρι και €2 εκατομμύρια.  
 
Τονίζεται ότι, 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.  

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. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς 
στα τηλέφωνα 22867284, 22867282, 22867320, 22867247, 22867151. 
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