Σ Χ Ε Δ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΟ Σ « Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η , Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι Π Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Χ Η »

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΤΑΔ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Περιγραφή και Στόχος
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε
1000 άνεργους νέους αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε σκοπό τη βελτίωση της
απασχολησιµότητας τους µε την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/ οργανισµούς να
αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναµικό. Οι άνεργοι νέοι θα τοποθετούνται για περίοδο έξι (6) µηνών για
απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, καθώς και σε
υπηρεσίες/ οργανισµούς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα περιλαµβανοµένων των αρχών
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περιγραφή και Στόχος
Σκοπός του Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΕΠ) είναι η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού
µέσω της εξέτασης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόµου να αποδώσει αποτελεσµατικά σε καθορισµένο
επίπεδο Επαγγελµατικού Προσόντος σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας ή/και σε αποδεκτές συνθήκες
προσοµοίωσης. Η εξέταση και πιστοποίηση των ενδιαφεροµένων πραγµατοποιείται στη βάση καθορισµένων
Πρότυπων Επαγγελµατικών Προσόντων. Το κάθε Πρότυπο αποτελεί επίσης πλαίσιο για την ετοιµασία
αναλυτικών προγραµµάτων για κατάρτιση/ ανάπτυξη νεοεισερχοµένων ατόµων αλλά και εργαζοµένων στο κάθε
επάγγελµα. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη 80 νέων Προτύπων Επαγγελµατικών Προσόντων και η
πιστοποίηση συνολικά 10.000 ατόµων.

Περιγραφή και Στόχος
Στόχος του Σχεδίου είναι η µείωση της ανεργίας µέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την
πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση τµήµατος του µισθολογικού κόστους του ατόµου που
θα προσληφθεί.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για συµµετοχή είναι πολίτες που διαµένουν νόµιµα ή/και εργάζονται νόµιµα στις περιοχές που
ελέγχει η Κυπριακή Δηµοκρατία τόσο εργαζόµενοι/ αυτοεργοδοτούµενοι όσο και άνεργοι. Οι υποψήφιοι είναι
απαραίτητο να κατέχουν την απαιτούµενη επαγγελµατική πείρα, σχετική µε το Επαγγελµατικό Προσόν που
επιθυµούν να πιστοποιηθούν. Η αποδοχή ενός ατόµου για ένταξη στο Σύστηµα είναι ανεξάρτητη από το
µορφωτικό του επίπεδο, τη συµµετοχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή πρόγραµµα κατάρτισης, το
φύλο, την ηλικία και την εθνικότητά του. Τα άτοµα που συµµετέχουν στο ΣΕΠ αξιολογούνται και πιστοποιούνται
δωρεάν.

Επωφελούµενοι
Επωφελούµενοι είναι άνεργα άτοµα εγγεγραµµένα σε Επαρχιακά ή/και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τµήµατος
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €8.500.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου: 85%

Συνολικός Προϋπολογισµός: €8.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου: 85%

Αναµενόµενη Προκήρυξη Σχεδίου: 2ο εξάµηνο 2015

Αναµενόµενη Προκήρυξη Σχεδίου: Μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2015

Περισσότερες Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για συµµετοχή είναι εγγεγραµµένοι στα Γραφεία της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης άνεργοι
νέοι απόφοιτοι Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µέχρι και διετούς
διάρκειας, ηλικίας κάτω των 25 ετών µε εργασιακή πείρα κάτω των 12 µηνών, οι οποίοι θα κατατάσσονται σε
κατάλογο µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια. Στους συµµετέχοντες του Σχεδίου θα
καταβάλλεται επίδοµα κατάρτισης ύψους €125 την εβδοµάδα.
Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €4.300.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων: 92%
Αναµενόµενη Προκήρυξη Σχεδίου: Μεταξύ Ιουνίου – Αυγούστου 2015
Περισσότερες Πληροφορίες
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναµικού
www.anad.org.cy

Εύη Τοφίδου
22390236
e.tofidou@hrdauth.org.cy

Χριστάκης Χριστοφή
22390366
c.christofi@hrdauth.org.cy

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναµικού
www.anad.org.cy

Ιωάννης Ζένιος
22390365
i.zenios@hrdauth.org.cy

Ζήνα Γαβριηλίδου
22390365
z.gavrielidou@hrdauth.org.cy

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΤΑΠ)

Περιγραφή και Στόχος
Στόχος του Σχεδίου είναι η µείωση της ανεργίας των νέων ηλικίας µέχρι 24 ετών µέσω της παροχής κινήτρων
προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση τµήµατος του
µισθολογικού κόστους του ατόµου που θα προσληφθεί.

Περιγραφή και Στόχος
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε 2000 άνεργους νέους
πτυχιούχους, µε σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιµότητάς τους µε την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε
επιχειρήσεις/ οργανισµούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναµικό. Οι άνεργοι πτυχιούχοι θα τοποθετούνται για
περίοδο έξι (6) µηνών για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς’
καθώς και σε υπηρεσίες/ οργανισµούς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα περιλαµβανοµένων των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θεωρούνται οι εργοδότες (πρόσωπα ή οργανισµοί) ιδιωτικού τοµέα που προσλαµβάνουν άνεργα
άτοµα ηλικίας µέχρι 24 ετών την περίοδο προκήρυξης του Σχεδίου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του
Σχεδίου για χρηµατοδότηση.
Επωφελούµενοι
Επωφελούµενοι είναι άνεργοι νέοι ηλικίας µέχρι 24 ετών εγγεγραµµένοι στα Επαρχιακά ή/και Τοπικά
Γραφεία Εργασίας του Τµήµατος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για συµµετοχή είναι εγγεγραµµένοι στα Γραφεία της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης άνεργοι
νέοι πτυχιούχοι ηλικίας κάτω των 35 ετών µε εργασιακή πείρα κάτω των 3 µηνών, οι οποίοι θα κατατάσσονται
σε κατάλογο µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια. Στους συµµετέχοντες του Σχεδίου
θα καταβάλλεται επίδοµα κατάρτισης ύψους €125 την εβδοµάδα.

Δαπάνες που επιχορηγούνται
Μέρος του µισθολογικού κόστους του Εργοδότη που καταβάλλεται για την επιδοτούµενη περίοδο
απασχόλησης των ανέργων νέων. Το ύψος της επιλέξιµης δαπάνης καθορίζεται στη Συµφωνία που
υπογράφεται µεταξύ του εργοδότη και του αρµόδιου φορέα για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €8.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου: 85%

Συνολικός Προϋπολογισµός: €4.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου: 85%

Περισσότερες Πληροφορίες

Αναµενόµενη Προκήρυξη Σχεδίου: Σεπτέµβριος 2015
Περισσότερες πληροφορίες
Τµήµα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.mlsi.gov.cy.

Αντώνης Κάφουρας
22400820
akafouras@dl.mlsi.gov.cy

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θεωρούνται οι εργοδότες (πρόσωπα ή οργανισµοί) ιδιωτικού τοµέα που προσλαµβάνουν άνεργα
άτοµα την περίοδο προκήρυξης του Σχεδίου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Σχεδίου για
χρηµατοδότηση.

Δαπάνες που επιχορηγούνται
Μέρος του µισθολογικού κόστους του Εργοδότη που καταβάλλεται για την επιδοτούµενη περίοδο απασχόλησης
των ανέργων. Το ύψος της επιλέξιµης δαπάνης καθορίζεται στη Συµφωνία που υπογράφεται µεταξύ του
εργοδότη και του αρµόδιου φορέα για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Τµήµα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.mlsi.gov.cy.

Μάριος Ευγενίου
22400907
mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αναµενόµενη Προκήρυξη Σχεδίου: Μεταξύ Μαΐου – Ιουλίου 2015

Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναµικού
www.anad.org.cy

Ελευθερία Χριστοδούλου
22390215
e.christodoulou@hrdauth.org.cy

Νάντια Τοφαρίδου
22390222
n.tofaridou@hrdauth.org.cy

Το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα Σχέδια καθώς και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης
που προσφέρονται προς τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναµικό στο άµεσο µέλλον, µέσα από
τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηµατοδοτούνται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία την περίοδο 2014-2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιγραφή και Στόχος
Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του
µεταποιητικού τοµέα και άλλων στοχευµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βρίσκονται
εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή
Δηµοκρατία.

Περιγραφή και Στόχος
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών από 18
έως 55 ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στη µεταποίηση, στις υπηρεσίες, στις
τουριστικές δραστηριότητες και στο ηλεκτρονικό εµπόριο.

Περιγραφή και Στόχος
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην Ενεργειακή Αναβάθµιση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή που
χρησιµοποιούνται από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, µέσω της εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας
σε συνδυασµό µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Υφιστάµενα είναι όλα τα κτίρια για τα οποία
έγινε αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας πριν την 21/12/2007.
Τα κτίρια θα πρέπει να αναβαθµιστούν σε τουλάχιστον κατηγορία Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
ή να επιτύχουν ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας πέραν του 40% σε σχέση µε την υφιστάµενη τους
κατανάλωση. Εφαρµόζονται υποχρεωτικά κριτήρια όσον αφορά τη θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων.

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΟ Σ « Α Ν ΤΑ ΓΩ Ν Ι Σ Τ Ι Κ ΟΤ Η ΤΑ Κ Α Ι Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ο Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η »

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
• Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθµη,
την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
• Η δηµιουργία νέων µονάδων και η τόνωση της επιχειρηµατικότητας.
• Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι
Α. Νέες ή υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα που βρίσκονται
εγκατεστηµένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από την Κυπριακή
Δηµοκρατία.
Β. Άλλες νέες ή υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που εµπίπτουν σε άλλες στοχευµένες
οικονοµικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στον Οδηγό του Σχεδίου.
Δαπάνες που Επιχορηγούνται
1. Κτίρια και Διαµόρφωση Χώρων
2. Καινούργια Μηχανήµατα / Εξοπλισµός
3. Μεταφορικά Μέσα
4. Συστήµατα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Διαπίστευση
5. Προβολή / Προώθηση
6. Αµοιβές Συµβούλων

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €14.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%

Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων: 16 Φεβρουαρίου 2015 – 11 Μαΐου 2015

Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

Περισσότερες Πληροφορίες

Βίκυ Τσαγκαρίδου Χ’Παύλου
22867194
vtsangaridou@mcit.gov.cy

Φίλιππος Χριστοφή
22867180
pchristofi@mcit.gov.cy

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Περιγραφή και Στόχος
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων από 20
έως 40 ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στη µεταποίηση, στις υπηρεσίες, στις
τουριστικές δραστηριότητες και στο ηλεκτρονικό εµπόριο.

Περιγραφή και Στόχος
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην Ενεργειακή Αναβάθµιση υφιστάµενων κατοικιών, µέσω της εφαρµογής µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας σε συνδυασµό µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Υφιστάµενες είναι
όλες οι κατοικίες για τις οποίες έγινε αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας πριν την 21/12/2007.
Τα κτίρια θα πρέπει να αναβαθµιστούν σε τουλάχιστον κατηγορία Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
ή να επιτύχουν ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας πέραν του 40% σε σχέση µε την υφιστάµενη τους
κατανάλωση. Εφαρµόζονται υποχρεωτικά κριτήρια όσο αφορά την θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων.
Οι ευάλωτοι καταναλωτές έχουν δικαίωµα να λάβουν χορηγία και για εφαρµογή µεµονωµένων µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του επιλέξιµου κόστους µε µέγιστο ποσό χορηγίας €50.000 για την
κατηγορία ηλεκτρονικό εµπόριο-υπηρεσίες-τουρισµός και €70.000 για την κατηγορία µεταποίηση. (Μορφή
Χορηγίας: Ήσσονος σηµασίας)
Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €8.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%
Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2015 – 11 Μαΐου 2015
Περισσότερες Πληροφορίες
Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

Βίκυ Τσαγκαρίδου Χ’Παύλου
22867194
vtsangaridou@mcit.gov.cy

Φίλιππος Χριστοφή
22867180
pchristofi@mcit.gov.cy

Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων: 23 Δεκεµβρίου 2014 – 23 Δεκεµβρίου 2016 ή µέχρι την εξάντληση του
διαθέσιµου κονδυλιού
Περισσότερες Πληροφορίες
Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δαπάνες που Επιχορηγούνται
1. Εξοπλισµός/ Ειδικές Εγκαταστάσεις/ Κτίρια και Διαµόρφωση Χώρων
2. Κατάρτιση
3. Προβολή/ Προώθηση
4. Άλλες Δαπάνες
5. Κεφάλαιο Κίνησης

Δαπάνες που επιχορηγούνται
Οι επιλέξιµες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, µεταξύ των
οποίων είναι θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης/κλιµατισµού,
εγκατάσταση συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρµανση/ψύξη, εφαρµογή συστηµάτων
εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €6.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%

Αννίτα Σιακαλλή
22867247
ashiakalli@mcit.gov.cy

Δικαιούχοι
Νέοι και νέες, που έχουν νόµιµα τη µόνιµη διαµονή τους στις ελεγχόµενες από την Κυπριακή Δηµοκρατία
περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίοι/ες:
• Εµπίπτουν στην ηλικιακή οµάδα των 20 µέχρι 40 ετών.
• Είναι άνεργοι ή µισθωτοί κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης τους.
• Δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής
της πρότασης τους.

Δικαιούχοι
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κτηριακών εγκαταστάσεων
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.Τα κτίρια για τα οποία
υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:
• Να ανήκουν σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ή να ενοικιάζονται από αυτές.
• Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
• Η αίτηση για την πολεοδοµική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεµβρίου 2007. Νοείται ότι σε
περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδοµικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για
έκδοση άδειας οικοδοµής πριν την 21η Δεκεµβρίου 2007.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του επιλέξιµου κόστους µε µέγιστο ποσό 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ
το ποσοστό αυξάνεται σε 75% εάν τα κτίρια αναβαθµιστούν σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση
ενέργειας. (Μορφή Χορηγίας: Ήσσονος σηµασίας)

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €3.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%

Περισσότερες Πληροφορίες

Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2015 – 22 Ιουνίου 2015

Έλενα Ρούσου
22867149
erousou@mcit.gov.c

Δαπάνες που Επιχορηγούνται
1. Εξοπλισµός/ Ειδικές Εγκαταστάσεις/ Κτίρια και Διαµόρφωση Χώρων
2. Κατάρτιση
3. Προβολή/ Προώθηση
4. Άλλες Δαπάνες
5. Κεφάλαιο Κίνησης
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του επιλέξιµου κόστους µε µέγιστο ποσό χορηγίας €50.000 για την
κατηγορία ηλεκτρονικό εµπόριο-υπηρεσίες-τουρισµός και €70.000 για την κατηγορία µεταποίηση. (Μορφή
Χορηγίας: Ήσσονος σηµασίας)

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του επιλέξιµου κόστους µε µέγιστο ποσό χορηγίας €200.000 ανά
επιχείρηση. (Μορφή Χορηγίας: Ήσσονος σηµασίας)

Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

Δικαιούχοι
Δικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν, γυναίκες, που έχουν νόµιµα τη µόνιµη διαµονή τους στις ελεγχόµενες
από την Κυπριακή Δηµοκρατία περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και
οι οποίες:
• Εµπίπτουν στην ηλικιακή οµάδα των 18 µέχρι 55 ετών
• Είναι άνεργες ή µισθωτές κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης τους.
• Δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης τους.

Δικαιούχοι
Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ζουν µόνιµα στις περιοχές που είναι υπό τον
έλεγχο της Κυπριακής Δηµοκρατίας τουλάχιστο για τους έξι (6) τελευταίους µήνες πριν την υποβολή της
αίτησης τους.Τα κτίρια ή οι κτιριακές µονάδες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:
• Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι Δικαιούχοι του Σχεδίου.
• Να χρησιµοποιούνται ως κατοικίες.
• Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
• Η αίτηση για την πολεοδοµική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεµβρίου 2007. Νοείται ότι σε
περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδοµικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για
έκδοση άδειας οικοδοµής πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία κτίστηκαν σε χρόνο που δεν ήταν
απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδοµής, να προσκοµίζεται κατάλληλη βεβαίωση.

Ανδρέας Λιζίδης
22409386
alizides@mcit.gov.cy

Νίκος Χ’Νικολάου
22409396
nhadjinikolaou@mcit.gov.cy

Περισσότερα Σχέδια και ευκαιρίες χρηµατοδότησης θα
προσφερθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»
και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,
σε µεσοπρόθεσµο στάδιο. Όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια
που προκηρύσσονται, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού και
Ανάπτυξης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία
στην Κύπρο www.structuralfunds.org.cy, καθώς και στις
ιστοσελίδες των αρµόδιων φορέων για την υλοποίηση των Σχεδίων.

Δαπάνες που επιχορηγούνται
Οι επιλέξιµες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, µεταξύ των
οποίων είναι θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης/κλιµατισµού,
εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για θέρµανση/ψύξη, αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα ή
αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων ή/και κυλίνδρου ζεστού νερού κλπ.
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του επιλέξιµου κόστους µε µέγιστο ποσό µέχρι και 25.000 ευρώ ανά
κατοικία. Το ποσοστό αυξάνεται σε 75% εάν οι κατοικίες αναβαθµιστούν σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική
κατανάλωση ενέργειας. Επίσης το ποσοστό χορηγίας για µεµονωµένα µέτρα στις περιπτώσεις ευάλωτων
καταναλωτών θα είναι 75%. (Μορφή Χορηγίας: Ήσσονος σηµασίας)
Προϋπολογισµός Πρόσκλησης: €8.000.000
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%
Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων: 6 Απριλίου 2014 – 23 Δεκεµβρίου 2016 ή µέχρι την εξάντληση του
διαθέσιµου κονδυλιού
Περισσότερες Πληροφορίες
Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

Ανδρέας Λιζίδης
22409386
alizides@mcit.gov.cy

Νίκος Χ’Νικολάου
22409396
nhadjinikolaou@mcit.gov.cy

www.structuralfunds.org.cy

