
  

 

ΥΕΕΒΤ 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί βοικθμα για το χριςτθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ 

μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Σχεδίων Χορθγιϊν του ΥΕΕΒΤ. Οι πλθροφορίεσ που 

παρζχονται ςτο παρόν ζγγραφο αφοροφν τθ διαδικαςία και τθ λειτουργικότθτα του 

ςυςτιματοσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν επθρεάηουν ι/και αντικακιςτοφν τισ πρόνοιεσ του 

εκάςτοτε Σχεδίου Χορθγίασ, οι οποίεσ κακορίηονται αναλυτικά ςτο Οδθγό και ζγγραφα του 

εκάςτοτε Σχεδίου. 

 

 

2θ  Ζκδοςθ  

21 Δεκεμβρίου, 2017  

https://fundingapps.mcit.gov.cy/AriadniPSKE/?OpenElement
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Α. Διαδικασία Εγγραυής και Απόκτησης Πρόσβασης 

1. Ειςαγωγή ςτο Σφςτημα 
 

Η Διαδικτυακι Εφαρμογι είναι προβάςιμθ μζςω οποιουδιποτε φυλλομετρθτι 

(browser) ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα: https://fundingapps.mcit.gov.cy  

 

Η διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ παρατίκεται ανά ςτάδιο ςυνοπτικά και με ςχετικοφσ 

ςυνδζςμουσ ςτθν εντότθτα ‘Αρχικι – Διαδικαςία Υποβολισ Αίτθςθσ’. 

Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ περιλαμβάνουν οι ενότθτεσ «ΕΓΓΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ», «ΧΗΣΙΜΗ 

ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ» και «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Για τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ ο χριςτθσ επιλζγει το 

ςφνδεςμο «ΕΙΣΟΔΟΣ» ο οποίοσ βρίςκεται ςτα δεξιά ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. 

Η είςοδοσ ςτο ςφςτθμα προχποκζτει τθν Εγγραφι και Ταυτοποίθςθ του αιτθτι  ςτθν 

«Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδο Αςφαλείασ (Αριάδνθ)». Εάν ο αιτθτισ διακζτει ιδθ 

ενεργό και ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό ςτθν εν λόγω Δίοδο τότε απλά χρειάηεται να 

υποβάλει τα ςχετικά διαπιςτευτιρια (Πνομα Χρήςτη και Κωδικόσ Ρρόςβαςησ).  

Για τθν ΕΙΣΟΔΟ ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται θ πιο κάτω ςελίδα όπου ο χριςτθσ κα πρζπει να 

υποβάλει τα διαπιςτευτιρια του και να πατιςει το κουμπί «Σφνδεςη» το οποίο βρίςκεται 

ακριβϊσ κάτω από το πλαίςιο ςτο οποίο ο αιτθτισ κα πρζπει να υποβάλει τα ςχετικά 

διαπιςτευτιρια.  

https://fundingapps.mcit.gov.cy/
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Εάν ο αιτθτισ δεν διακζτει λογαριαςμό ςτθ Δίοδο τότε κα πρζπει πρϊτα να επιλζξει τον 

ςφνδεςμο «Εάν δεν είςτε ήδη εγγεγραμμζνοσ εγγραφείτε εδώ» όπου και μετζπειτα κα 

πρζπει να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ εγγραφισ ςτθ Δίοδο. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ και κακοδιγθςθ αναφορικά με τθν «Εγγραφή και Ταυτοποίηςη των αιτητών 

ςτην ΑΙΑΔΝΗ», κάντε κλικ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο (link):  

https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx  

 

 

 

 

 

  

https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx
https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx
https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx
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Β.1 Ρλοήγηςη ςτο Σφςτημα Ηλεκτρονικήσ Υποβολήσ Αιτήςεων 
 

1. Γενικζσ Αρχζσ Λειτουργίασ του Συςτήματοσ 
 

1.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ςτο ςφςτημα 

Κατά τθν είςοδο του αιτθτι ςτθν εφαρμογι τθν πρϊτθ φορά κα πρζπει να γίνει αποδοχι 

των όρων χριςθσ του ςυςτιματοσ. Σθμειϊνεται ότι, θ διαδικαςία αυτι κα γίνει μόνο τθν 

πρϊτθ φορά που ο αιτθτισ ι εταίροσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι.  

 

Αυτι είναι θ αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ όπου ο κάκε αιτθτισ καλείται να επιλζξει μζςω 

των επιλογϊν που βρίςκονται ςτα αριςτερά «το Σχζδιο» ςτο οποίο κζλει να ςυμμετζχει. Ο 

κάκε αιτθτισ μπορεί να υποβάλει ι/και να ςυμμετζχει ςε μόνο μια αίτθςθ και μια φορά 

ανά Σχζδιο Χορθγίασ.  

 

1.2 ΕΞΟΔΟΣ / ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ από το ςφςτημα 

Στθν ενότθτα Βοηθητικά ο χριςτθσ μπορεί να αποςυνδεκεί από το ςφςτθμα ι να 

επιςτρζψει ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ του πατϊντασ τθν επιλογι «αποςφνδεςθ». 
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1.3 ΕΡΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Αναλόγωσ τθσ επιλογισ του Σχεδίου, ςτθ ςυνζχεια  επιλζγεται ο ςφνδεςμοσ «Νζα 

Υποβολι». Τότε θ πιο κάτω οκόνθ εμφανίηεται και ο αιτθτισ κάνει κλίκ ςτθν εντολι 

«Συνζχεια», όπου επιβεβαιϊνει ότι θ επιλογι του Σχεδίου είναι θ ορκι και επικυμεί να 

προχωριςει ςτθν υποβολι αίτθςθσ για το ςυγκεκριμζνο Σχζδιο: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.4 ΑΧΙΚΟΡΟΙΗΣΗ Αίτηςησ ςτο ςφςτημα 

H αίτθςθ μπορεί να αρχικοποιθκεί (μόλισ δθμιουργθκεί θ αίτθςθ) ςε κάκε ςχζδιο 

ξεχωριςτά, «Νεανικι Επιχειρθματικότθτα 2017» και «Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα 2017», 

αλλά με τθν προχπόκεςθ ότι μόνο μια αίτθςθ κα μπορεί να υποβλθκεί. Επιςθμαίνεται ότι, 

θ προβολι των ςχεδιαγραμμάτων/λεκτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ υποβολισ τθσ Νεανικισ και 

Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ είναι πανομοιότυπεσ με εξαίρεςθ κάποιεσ μικροδιαφορζσ 

ςτο λεκτικό οριςμζνων ςελίδων. Οι ζλεγχοι ςτισ αιτιςεισ των δφο Σχεδίων Χορθγιϊν 

διαφζρουν ωσ προσ το φφλο και το θλικιακό όριο.  

 

 

Η αρχικοποίθςθ (μόλισ δθμιουργθκεί) μιασ αίτθςθσ γίνεται με τθν επιλογι του μενοφ που 

βρίςκεται ςτα αριςτερά «Νεανικι Επιχειρθματικότθτα 2017» ι «Γυναικεία 

Επιχειρθματικότθτα 2017».  
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Πταν ολοκλθρωκεί μια αίτθςθ, τότε με τθν επιλογι «Συνζχεια», αρχικοποιείται και μπορεί 

να τφχει επεξεργαςίασ επιλζγοντασ τον ςφνδεςμο (link) ο οποίοσ βρίςκεται ςτον πίνακα 

κάτω από τθν ςτιλθ «Κωδικόσ Ζργου».  

 

 

1.5 Helpdesk – Υποβολή Ερωτήματοσ ςτο ςφςτημα  

Με τθν επιλογι Helpdesk ςτο αριςτερό μενοφ ο χριςτθσ μπορεί να υποβάλει ερωτιματα ι 

απορίεσ προσ το Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. Τα 

ερωτιματα απαντϊνται από το HelpDesk κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ του ΥΕΕΒΤ. 

 

 

1.6 Βοηθητικά  

Στθν ενότθτα Βοηθητικά ο χριςτθσ μπορεί να αποςυνδεκεί από το ςφςτθμα ι να 

επιςτρζψει ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ του.  
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1.7 Γενικά 

Στθν ενότθτα Γενικά ο χριςτθσ μπορεί να δει πλθροφορίεσ οι οποίεσ αφοροφν ςτον αρικμό 

χριςτθ ο οποίοσ είναι ο αρικμόσ που χρθςιμοποιείται ςτθ Δίοδο τθσ «Αριάδνθσ», το όνομά 

του και ρόλο του ςτθν αίτθςθ τθν οποία υποβάλλει.  

 

1.8 Γενικζσ Επιςημάνςεισ 

Στο ςφςτθμα παρζχετε θ δυνατότθτα να φυλάγεται μια αίτθςθ ςτο ςτάδιο όπου βρίςκεται 

(SAVE AS DRAFT) μζχρι και αν υποβλθκεί οριςτικόσ. Η φφλαξθ τθσ αίτθςθσ γίνεται κάκε 

φορά που ο χριςτθσ μεταβαίνει ςε άλλθ ενότθτα και όταν ο χριςτθσ επιλζξει τθν εντολι 

«Αποκικευςθ». Επιςθμαίνεται ότι, θ εντολι «Αποκικευςθ» δεν ςυνεπάγει υποβολι τθσ 

αίτθςθσ αλλά φφλαξθ τθσ ωσ προςχζδιο. 
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Β.2. Δημιουργία, Συμπλήρωςη και Υποβολή Αίτηςησ 

2.1 Συμπλήρωςη Αίτηςησ  
Μζςα από τθν επιλογι του «Κωδικοφ Ζργου» ςτο ςφνδεςμο «Οι Υποβολζσ μου» 

εμφανίηεται θ πιο κάτω οκόνθ όπου είναι καταγραμμζνα όλα τα ςχετικά ςτοιχεία τα οποία 

αφοροφν τθν αίτθςθ. Για να μπορζςει ο χριςτθσ  να ςυμπλθρϊςει τθν αίτθςθ κα πρζπει να 

πατιςει ςτθν επιλογι «Επεξεργαςία» θ οποία βρίςκεται ςτο δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ κάτω 

από τισ «Ενζργειεσ»  

 

 

Επιλζγοντασ τον ςφνδεςμο «Επεξεργαςία» εμφανίηονται οι ενότθτεσ τθσ αίτθςθσ. Η αίτθςθ 

αποτελείται από εφτά ενότθτεσ όπωσ φαίνονται ςτθν πιο κάτω οκόνθ. Για να ολοκλθρωκεί 

θ αίτθςθ πρζπει να είναι όλεσ ςυμπλθρωμζνεσ είτε από ςτοιχεία τα οποία υποβάλλει ο 

αιτθτισ/εταίροσ είτε από ςτοιχεία τα οποία ανακτϊνται από άλλεσ υπθρεςίεσ του 

δθμοςίου και με τα οποία ο αιτθτισ/εταίροσ κα κλθκεί να ςυμφωνιςει και να υπογράψει.  

Το εικονίδιο  επαναφζρει τον χριςτθ ςτθν πιο κάτω ςελίδα κατά τθ διάρκεια τθσ 

πλοιγθςθσ του ςτισ ενότθτεσ τθσ αίτθςθσ.  
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2.2 Γενικά Στοιχεία Αίτηςησ  
 

 

Στθν πρϊτθ ενότθτα τθσ αίτθςθσ ςτθν οποία παρουςιάηονται τα «Στοιχεία Αίτηςησ» 

αναγράφεται ο Αρικμόσ Αίτθςθσ, ο Αρικμόσ Φακζλου, θ Ημερομθνία Αρχικοποίθςθσ, θ 

Ημερομθνία Οριςτικισ Υποβολισ και θ Κατάςταςθ Ρρόταςθσ. Πταν μια Κατάςταςθ 

Ρρόταςθσ  χαρακτθρίηεται ωσ Draft τότε αυτό ςθμαίνει ότι θ αίτθςθ δεν ζχει ακόμα 

υποβλθκεί οριςτικά. Ο αιτθτισ δεν χρειάηεται να ςυμπλθρϊςει τίποτα ςε αυτιν τθν 

ενότθτα.   

2.3 Σχήμα Συνεργατών/Εταίρων  
 

Η Ενότθτα Σχήμα Συνεργατών/Εταίρων περιλαμβάνει μια οκόνθ θ οποία ζχει δφο 

καρτζλλεσ, «Επιλζξιμοι Εταίροι» και «Μθ Επιλζξιμοι Εταίροι».  

Κάκε αίτθςθ μπορεί να περιλαμβάνει περιςςότερουσ από ζνα αιτθτζσ. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ ο χριςτθσ ο οποίοσ ζχει αρχικοποιιςει τθν αίτθςθ ονομάηεται ‘ςυντονιςτισ’ και είναι 

ο μόνοσ ο οποίοσ μπορεί να προςκζςει/αφαιρζςει νζουσ επιλζξιμουσ εταίρουσ και να 

υποβάλει τθν αίτθςθ (μονο ο ςυντονιςτισ μπορεί να πατιςει το κουμπι ‘υποβολι’ αίτθςθσ 

ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ. Ο ςυντονιςτισ δεν διαγράφεται ποτζ – εκτόσ ακφρωςθσ τθσ 

αίτθςθσ. Οι εταίροι μποροφν να παρζμβουν ςτθν αιτθςθ και να 

προςκζςουν/τροποιιςουν/αλλάξουν οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία αλλά δεν μποροφν οι 

ίδιοι να προςκζςουν νζουσ εταίρουσ.  
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Για να προςτεκεί ζνασ εταίροσ, ο ςυντονιςτισ πατά το κουμπί «Ρροςκικθ Νζου Εταίρου».  

Η πιο κάτω οκόνθ εμφανίηεται 

 

Στο «Profile id Εταίρου» πρζπει να ςυμπλθρωκεί ο Αρικμόσ εγγραφισ που ζχει δοκεί ςτον 

εταίρο κατά τθ διάρκεια εγγραφισ του ςτθ Δίοδο τθσ Αριάδνθσ.  Αυτόσ ο δεκά-εξαψιφιοσ 

αρικμόσ ο οποίοσ δίνεται είναι αυτόσ που κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ 

πρόςκλθςθσ των εταίρων.  Επίςθσ πρζπει να δοκεί και ζνα «E-mail Εταίρου» οφτωσ ϊςτε να 

ςταλεί θ πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι του ςτθν αίτθςθ. Κάκε ςυντονιςτισ και κάκε εταίροσ 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτθ Δίοδο τθσ Αριάδνθσ για να μποροφν να ςυμμετζχουν 

ςτθν αίτθςθ. Κάκε εταίροσ μπορεί να προςκαλεςτεί από πολλοφσ ςυντονιςτζσ αλλά ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει μόνο ζνα να ςυμμετζχει μαηί του. Κάκε ςυντονιςτισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να καλζςει μζχρι και πζντε επιλζξιμουσ εταίρουσ.  

Μετά τθν πρόςκλθςθ από τον ςυντονιςτι προσ τουσ εταίρουσ, οι εταίροι οι οποίοι 

προςκαλζςτθκαν αναγράφονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ μζχρι αυτοί να 

επιβεβαιϊςουν ςυμμετοχι ςτθν αίτθςθ.  
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Πταν ο εταίροσ ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι πχ ο εταίροσ με Profile id 00000106847488 τότε 

κα αντικρφςει τθν πιο κάτω οκόνθ.  

 

Κάτω από τθν πρόςκλθςθ θ οποία αναγράφεται με κόκκινα γράμματα κα παρουςιάηονται 

και οι ςυντονιςτζσ οι οποίοι ζχουν ςτείλει πρόςκλθςθ προσ τον ζταιρο ο οποίοσ με τθ ςειρά 

του μπορεί να επιλζξει μόνο ζνα ι να τουσ απορρίψει όλουσ.  

Στθν ίδια ςελίδα υπάρχει ακόμα μια καρτζλα θ οποία αφορά τουσ Μθ Επιλζξιμουσ 

Εταίρουσ. Ο αιτθτισ μπορεί να πατιςει το εικονίδιο για προςκζςει ζνα νζο Μθ 

Επιλζξιμο Εταίρο.  

 

Πταν πατθκεί το εικονίδιο  εμφανίηεται το πιο κάτω παράκυρο όπου ο αιτθτισ 

ςυμπλθρϊνει τα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν τον «Μθ Επιλζξιμο Εταίρο» και ακολοφκωσ 

πατά ςτο εικονίδιο  που βρίςκεται ςτα δεξιά για να αποκθκεφςει τθν προςκικθ.  
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2.4 Στοιχεία Επιλζξιμων Εταίρων  
Η Ενότθτα Στοιχεία Επιλζξιμων Εταίρων περιλαμβάνει ζξι ςελίδεσ. Για τθν πλοιγθςθ 

μεταξφ των ςελίδων χρθςιμοποιοφνται τα κουμπιά . Η επιλογι 

 00χρθςιμοποιείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν 

περιςςότερεσ από μια ςελίδα ςε κάκε ενότθτα.  

 

2.4.1 Στοιχεία Επιλζξιμων Εταίρων  

Η ςελίδα Στοιχεία Επιλζξιμων Εταίρων περιλαμβάνει δφο καρτζλεσ «Συντονιςτισ Αίτθςθσ» 

και «Συνεργάτεσ Εταίροι Αίτθςθσ».  

Από τα ςτοιχεία του ςυντονιςτι, ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει μόνο τα πεδία τα οποία 

αφοροφν ςτα πιο κάτω αφοφ πρϊτα ο χριςτθσ πατιςει ςτο εικονίδιο  που βρίςκεται ςτα 

δεξιά. 

 

 

Ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο γίνεται και θ αλλαγι των ςτοιχείων των εταίρων ςτα τρία πεδία 

τα οποία αναγράφονται πιο πάνω. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία των αιτθτϊν/εταίρων ανακτϊνται 

μζςα από τθ Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδο «Αριάδνθ» και δεν επιδζχονται καμίασ 

αλλαγισ.  

2.4.2 Στοιχεία Διεφθυνςησ και Επικοινωνίασ Εταίρου 

Η ςελίδα Στοιχεία Διεφθυνςησ και Επικοινωνίασ Εταίρου περιλαμβάνει τθ Διεφθυνςη 

Εγκατάςταςησ/Διαμονήσ Εταίρου, τα Στοιχεία Επικοινωνίασ Εταίρου κακϊσ επίςθσ και τθ 

Δήλωςη Διαμονήσ ςε Ελεγχόμενη Ρεριοχή τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ. Τα ςτοιχεία εδϊ 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, τόςο από τον ςυντονιςτι όςο 

και από τουσ εταίρουσ. Η ςυμπλιρωςθ όλων των πλθροφοριϊν επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 
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του εικονιδίου για προςκικθ νζασ εγγραφισ κακϊσ επίςθσ και τθ χριςθ του εικονιδίου 

 για τθ φφλαξθ των ςτοιχείων.  

 

2.4.3 Εργαςιακό Καθεςτώσ Εταίρου 

Η ςελίδα Εργαςιακό Κακεςτϊσ Εταίρου περιλαμβάνει το τρζχον εργαςιακό κακεςτϊσ του 

ςυντονιςτι/εταίρου. Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων 

προνοεί τθ χριςθ των εικονιδίων   και  για προςκικθ και ςυμπλιρωςθ των εγγραφϊν 

αντίςτοιχα κακϊσ επίςθσ και τθ χριςθ του εικονιδίου   για αποκικευςθ των 

ςτοιχείων.  

 

Ο αιτθτισ/εταίροσ πρζπει να επιλζξει το όνομα του ι/και των ςυνεργατϊν του και να 

ςυμπλθρϊςει τα ανάλογα ςτοιχεία. Ακολοφκωσ επιλζγει να πατιςει το κουμπί  

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ.  
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2.4.4 Συμμετοχή Εταίρου ςε άλλεσ Επιχειρήςεισ  

Η ςελίδα Συμμετοχή Εταίρου ςε άλλεσ Επιχειρήςεισ περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι του 

αιτθτι/εταίρου και ςε άλλθ επιχείρθςθ. Ο κάκε χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ακριβϊσ όπωσ ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ τα 

εικονίδια για προςκικθ,  για επεξεργαςία και  για αποκικευςθ.  
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2.4.5 Επιχειρηςιακά Ρροςόντα Εταίρων  

Η ςελίδα Επιχειρηςιακά Ρροςόντα Εταίρων περιλαμβάνει δφο καρτζλεσ, τα ακαδθμαϊκά 

προςόντα του ςυντονιςτι και του κάκε εταίρου κακϊσ επίςθσ και τθν εργαςιακι πείρα τθν 

οποία ο αιτθτισ ζχει αποκομίςει. Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει 

χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για προςκικθ,  για επεξεργαςία και  για 

αποκικευςθ. Ρεριλαμβάνει τα ακαδθμαϊκά προςόντα για Μζςθ και Ανϊτερθ εκπαίδευςθ 

κακϊσ επίςθσ και τουσ οποιουςδιποτε πρόςκετουσ επαγγελματικοφσ τίτλουσ ζχει 

αποκτιςει.  

 

 

2.4.6 Δηλώςεισ Εταίρου   

Η ςελίδα Δηλώςεισ Εταίρου περιλαμβάνει τισ δθλϊςεισ του ςυντονιςτι εταίρου αναφορικά 

με τισ μζχρι τϊρα ενιςχφςεισ που ζχει λάβει. Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει 

χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για προςκικθ,  για επεξεργαςία και  για 

αποκικευςθ. 

 

 

2.5 Ρροτεινόμενο Επενδυτικό Ζργο και Επιχείρηςη 
Η Ενότθτα Ρροτεινόμενο Επενδυτικό Ζργο και Επιχείρηςη περιλαμβάνει ζξι ςελίδεσ. Για 

τθν πλοιγθςθ μεταξφ των ςελίδων χρθςιμοποιοφνται τα κουμπιά . Η 

επιλογι  χρθςιμοποιείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν 

περιςςότερεσ από μια ςελίδα ςε κάκε ενότθτα.  
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2.5.1 Ρροτεινόμενο Επενδυτικό Ζργο και Επιχείρηςη 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ο αιτθτισ/εταίροσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ περιγραφι του 

ζργου το οποίο προτίκεται να υλοποιιςει.  Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει 

χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για προςκικθ,  για επεξεργαςία και  για 

αποκικευςθ. 

 

 

Ρατϊντασ τθν επιλογι  κα παρουςιαςτεί θ πιο κάτω οκόνθ όπου γίνεται 

κατθγοριοποίθςθ των επαγγελμάτων ςε τρία επίπεδα (Nace - Level1, Nace - Level2 και 

Nace - Level3 ). Ο κάκε χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει και τισ τρεισ επιλογζσ βάςει τθσ 

ανάλογθσ κατθγοριοποίθςθσ που παρζχεται, να δϊςει Τίτλο Ζργου, Ρεριγραφή 

Δραςτηριότητασ Νζασ Επιχείρηςησ και να προβεί ςε ςυγκεκριμζνθ Κατηγοριοποίηςη 

Βάςει Κωδικοποίηςησ Σχεδίου Χορηγιών. Ρατϊντασ  και ακολοφκωσ  

γίνεται θ αποκικευςθ των δεδομζνων.  
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2.5.2 Διεφθυνςη και Στοιχεία Επικοινωνίασ Νζασ Επιχείρηςησ  

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ο αιτθτισ/εταίροσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ Διεφθυνςη 

Εγκατάςταςησ Νζασ Επιχείρηςησ/Υλοποίηςησ Επιχειρηματικοφ Σχεδίου, τισ Σχετικζσ 

Άδειεσ, τθ Δήλωςη για Εγκατάςταςη Επιλεγμζνων Ρεριοχών – Δεςμευτικόσ Στόχοσ, το 

Νόμιμο Εκπρόςωπο Επιχείρηςησ και τον Τφπο Νζασ Επιχείρηςησ.  

Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για 

προςκικθ,  για επεξεργαςία και   για αποκικευςθ. 

 

 

 

2.5.3 Επιχειρηματική Ιδζα και Στόχοσ  

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα υπάρχουν τζςςερισ καρτζλεσ οι οποίεσ είναι θ Επιχειρηματική 

Ιδζα και Στόχοσ Ρροϊόντοσ, το Σχζδιο Υποδομήσ /Οργάνωςησ, οι Θζςεισ Εργαςίασ οι 

οποίεσ κα προκφψουν από τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ και το Επιχειρηματικό 

Ρεριβάλλον.   

Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για 

προςκικθ,  για επεξεργαςία και   για αποκικευςθ. 
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2.5.4 Ανάλυςη Δαπανών  

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα υπάρχουν τρεισ καρτζλεσ οι οποίεσ είναι ο Αναλυτικόσ Ρίνακασ 

Δαπανών, ο Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Δαπανών και το Χρηματοδοτικό Σχήμα.   

Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει να τα ςυμπλθρϊςει χρθςιμοποιϊντασ τα εικονίδια για 

προςκικθ,  για επεξεργαςία και   για αποκικευςθ.  

Στθν καρτζλα με τον Αναλυτικό Ρίνακα Δαπανών ο χριςτθσ πρζπει πρϊτα να επιλζγει το 

εικονίδιο  για να προβεί ςε μια προςκικθ, ακολοφκωσ το εικονίδιο  για να μπορζςει να 

γράψει ςε αυτό και ςτο τζλοσ  για να μπορζςει να αποκθκεφςει τθν προςκικθ. Στο τζλοσ 

κα πρζπει να πατιςει και   για να αποκθκεφςει τθν προςκικθ ςτθν αίτθςθ.  

 

 

Στο Συγκεντρωτικό Ρίνακα Δαπανών ο χριςτθσ δεν μπορεί να προςκζςει, να αλλάξει ι να 

αφαιρζςει οποιαδιποτε εγγραφι. Ο Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Δαπανών είναι 

ενθμερωτικόσ και ο χριςτθσ βλζπει ςυγκεντρωτικά τισ προςκικεσ που ζκανε ςτον 

Αναλυτικό Ρίνακα Δαπανών.  

 



Σελίδα 20 από 23 
 

Εγχειρίδιο e-Υποβολισ Αίτθςθσ -  https://fundingapps.mcit.gov.cy/AriadniPSKE/?OpenElement   

Στο Χρηματοδοτικό Σχήμα ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα πεδία τα οποία 

περιγράφουν τουσ πόρουσ χρθματοδότθςθσ του Ζργου. Στο τζλοσ κα πρζπει να πατιςει 

  όπου αποκθκεφεται ςτθν αίτθςθ το περιεχόμενο τθσ καρτζλασ.  

 

 

2.5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυςη   

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα υπάρχουν δφο καρτζλεσ οι οποίεσ είναι τα Ρροβλεπόμενα Ζςοδα   

και το Ρροβλεπόμενο Κόςτοσ Λειτουργίασ.  

Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα εν λόγω πεδία βάςει τθσ μελζτθσ ςτθν οποία ζχει 

ετοιμάςει για το ζργο του. Ακολοφκωσ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κάκε καρτζλασ ο χριςτθσ κα 

πρζπει να πατιςει  όπου αποκθκεφεται ςτθν αίτθςθ το περιεχόμενο τθσ 

καρτζλασ.  
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2.6 Επιςυναπτόμενα – Δικαιολογητικά 
Στθ ςελίδα Επιςυναπτόμενα – Δικαιολογθτικά ο χριςτθσ κα πρζπει να επιςυνάψει τα 

ςχετικά πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά τα οποία ζχει δθλϊςει ςτισ καρτζλεσ οι οποίεσ 

αφοροφςαν ςτα ακαδθμαϊκά προςόντα, ςτθν εργαςιακι πείρα κοκ.  

Ο χριςτθσ πρζπει να επιλζξει το εικονίδιο  για να μπορζςει να προβεί ςτθν προςκικθ 

ενόσ νζου εγγράφου.  

 

Ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει το ανάλογο ζγγραφο από τον υπολογιςτι μζςα από αυτι 

τθν οκόνθ και να το ανεβάςει (upload) ςτθν εφαρμογι. Ακολοφκωσ ο χριςτθσ κα πρζπει να 

επιλζγει   για ενθμζρωςθ τθσ εφαρμογισ ενϊ πατϊντασ το εικονίδιο  κα μπορεί να 

προβεί ςτθν ανάρτθςθ του επόμενου εγγράφου. Με τον ίδιο τρόπο ο χριςτθσ κα πρζπει να 

ανεβάςει όλα τα ςχετικά ζγγραφα τα οποία φοροφν ςτθν αίτθςθ του.  
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2.7 Υπεφθυνεσ Δηλώςεισ – Συγκατάθεςη και Αποδοχή Αιτητών  
Για να μπορζςει μια αίτθςθ να υποβλθκεί κα πρζπει ο ςυντονιςτισ και οι εταίροι να 

υπογράψουν τθν αίτθςθ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα υπάρχουν δφο καρτζλεσ Ενεργοποίηςη 

Υπογραφών και Υπογραφή αίτηςησ από εταίρουσ  

Στθν πρϊτθ καρτζλα – Ενεργοποίηςη Υπογραφών μόνο ο Συντονιςτισ τθσ αίτθςθσ μπορεί 

να μπει και να προβεί ςτθν ενεργοποίθςθ των υπογραφϊν πατϊντασ το κουμπί 

Ενεργοποίηςη Υπογραφών. Στθ ςυνζχεια κα εμφανιςτεί θ πιο κάτω οκόνθ όπου ο 

ςυντονιςτισ κακϊσ επίςθσ και ο κάκε εταίροσ τθσ αίτθςθσ κα μπορεί να μεταβεί ςτθν 

καρτζλα Υπογραφή αίτηςησ από εταίρουσ.  

 

 

 

Στην καρτζλα Υπογραφή αίτηςησ από εταίρουσ ο ςυντονιςτισ μαηί με τουσ όποιουσ 

εταίρουσ περιλαμβάνει θ αίτθςθ κα πρζπει να προβοφν ςτθ ςχετικι αποδοχι επιλζγοντασ 

το κουμπί το οποίο βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ.  
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2.8 Ζλεγχοσ Ορθότητασ και Υποβολή  
Στθ ςελίδα Ζλεγχοσ Ορθότητασ και Υποβολή  γίνεται ο ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ κατά πόςο 

πλθροί τα ορκά κριτιρια οφτωσ ϊςτε να υποβλθκεί ςτο ςφςτθμα αφοφ ο χριςτθσ πατιςει 

το κουμπί «Ζλεγχοσ Ορθότητασ». Πλα τα λάκθ παρουςιάηονται ςτθ λίςτα θ οποία 

ετοιμάηεται από το ςφςτθμα. Πταν θ αίτθςθ είναι χωρίσ λάκθ τότε ενεργοποιείται το 

κουμπί «Υποβολή» το οποίο ο χριςτθσ επιλζγει για τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

 

 

 

 


