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1η Προκήρυξη 

 

Ενημερωτικό έντυπο  για ετοιμασία της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης  
 

Σε συνέχεια της Επιστολής με την οποία δόθηκε κατά αρχή έγκριση για ένταξη στο πιο 
πάνω Σχέδιο χορηγιών και με σκοπό την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων για διευθέτηση 
ημερομηνίας υπογραφής της Συμφωνίας Δημοσίας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) θα πρέπει να 
υποβληθούν έγκαιρα (πριν την υπογραφή της ΣΔΧ, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί το 
αργότερο σε 90 ημέρες από την ημερομηνία του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος)  τα πιο 
κάτω σε ηλεκτρονική μορφή:  

 

  1 Συμπληρωμένα  τα ακόλουθα φύλλα εργασίας του επισυναπτόμενου αρχείου: 

  
"Στοιχεία Συμφωνίας Βοήθημα" 

  
"Στοιχεία Επικοινωνίας"   

  
"Χαρτόσημα" 

  

"Στοιχεία Συμφωνίας 3β" 
2  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της/των επιχείρησης/σεων με την οποία να 

εξουσιοδοτείται ένας από τους Διευθυντές/ μετόχους της για να υπογράψει ως εκπρόσωπος 
τη σχετική Συμφωνία ή αν έχει υποβληθεί  πληρεξούσιο μαζί με την αίτηση τότε να 
υπογράψει το άτομο που εξουσιοδοτήθηκε (σε περίπτωση που ο αιτητής ήταν άτομο ή 
ομάδα ατόμων που στην συνέχεια έχουν ιδρύσει εταιρεία τότε ο εκπρόσωπος να είναι το 
πρόσωπο που υπέγραψε την αίτηση). 

3 Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους της επιχείρησης, στην οποία να αναφέρεται ότι οι εγγυητές 
δεν εργοδοτούνται από αυτή εκτός και αν είναι μέτοχοι της. 

4  Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, η 
οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα για κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Σχετικό 
έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  



 http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/054C992A3C88CF90C2257E8B002C5EFA?OpenDocument  

5 Αντίγραφο της Πολιτικής Ταυτότητας του εκπροσώπου της/των επιχείρησης/σεων και των 
εγγυητών  που να δείχνει και τις δύο όψεις της ταυτότητας. 

 Σημειώνεται ότι: 

 (α) τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν και σε πρωτότυπη μορφή κατά την 
υπογραφή της ΣΔΧ 

 (β) πρότυπο της ΣΔΧ όπως και των άλλων σχετικών εντύπων έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου  

 http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/054C992A3C88CF90C2257E8B002C5EFA?OpenDocument  

 

Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας  
6  O εκπρόσωπος της/των επιχείρησης/σεων (ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Επιχείρησης για να υπογράψει) θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο εγγυητές 
που δεν εργοδοτούνται στην επιχείρηση εκτός και αν είναι και μέτοχοι της (σε περίπτωση 
συνεργασίας υπογράφει ένας εκπρόσωπος από κάθε επιχείρηση.) Σημειώνεται ότι εγγυητής 
μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει την Συμφωνία. 

7 Να προσκομιστούν: 

 (α) χαρτόσημα ανάλογης αξίας με το εγκριθέν ποσό (συμπληρώνοντας το ποσό της 
χορηγίας στο φύλλο εργασίας "Χαρτόσημα", που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο, το 
ποσό των χαρτοσήμων υπολογίζεται αυτόματα.), 

 (β) πρωτότυπη Πολιτική Ταυτότητα του εκπροσώπου της/των επιχείρησης/σεων και των 
εγγυητών,  

 (γ) σφραγίδα της/των επιχείρησης/σεων. 

Ημερομηνία αποστολής 19/7/2017 

Τελευταία ημερομηνία υπογραφής 17/10/2017 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/054C992A3C88CF90C2257E8B002C5EFA?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/054C992A3C88CF90C2257E8B002C5EFA?OpenDocument

