Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Δημόσιος Διάλογος, Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής
Καινοτομίας

Κυρία/ε,
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού αναμένεται
σύντομα να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του Σχεδίου χορηγιών για ενίσχυση
της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Για τον πιο πάνω λόγο θα πραγματοποιηθεί Δημόσιος Διάλογος την Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2014 και ώρα 3:30 – 6:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Λατσιών. Το Σχέδιο
κατά την πρώτη προκήρυξη του το 2012, διαχειρίστηκε κονδύλι ύψους 4
εκατομμυρίων ευρώ και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και συμμετοχή από αρκετούς
επιχειρηματικούς τομείς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους
ηλεκτρονικά στην κα. Λευκή Θεοδώρου, e-mail: ltheodorou@mcit.gov.cy, τηλ. 22409312. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Σο χζδιο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ
Ανάπτυξήσ και την Κυπριακή Δημοκρατία
Σο Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομηχανίασ και Σουριςμοφ, ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ για
την εφαρμογή και Διαχείριςη του “χεδίου Χορηγιϊν για Ενίςχυςη τησ Επιχειρηματικήσ
Καινοτομίασ”, θα πραγματοποιήςει Δημόςιο Διάλογο ςτα πλαίςια επαναπροκήρυξησ του
χεδίου για Ενίςχυςη τησ Επιχειρηματικήσ Καινοτομίασ. Ο Διάλογοσ θα πραγματοποιηθεί
ςτον χϊρο υποδοχήσ του Δήμου Λατςιϊν, (Λεωφόροσ Γιάννου Κρανιδιϊτη 57, 2235 Λατςιά,
τηλ. 22878688) ςτισ 30 Ιανουαρίου 2014, ημζρα Πζμπτη, και ώρα 3:30 - 6:30μμ.
Ο Γενικόσ Διευθυντήσ του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομηχανίασ και Σουριςμοφ,
Δρ. τζλιοσ Χειμϊνασ, ο οποίοσ θα προςφωνήςει την εκδήλωςη, θα αναφερθεί ςτην
ςτρατηγική και το όραμα του Τπουργείου για την ςτήριξη τησ επιχειρηματικότητασ με άξονεσ
την ανταγωνιςτικότητα και την καινοτομία. Επίςησ θα αναφερθεί ςτα νζα προγράμματα του
Τπουργείου τα οποία θα ενταχθοφν ςτη νζα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.
την παρουςίαςη θα γίνει αναφορά ςτα μζχρι τϊρα αποτελζςματα του τρζχοντοσ χεδίου
και θα παρουςιαςτοφν οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ/τροποποιήςεισ του χεδίου, η
αναγκαιότητα των οποίων προζκυψε από την εμπειρία εφαρμογήσ του. Η παρουςίαςη είναι
ανοιχτή για όλο το κοινό, και ειδικά ςε φυςικά άτομα/εταιρείεσ που προτίθενται να
υποβάλουν αίτηςη για το νζο χζδιο. τη ςυνζχεια θα δοθεί χρόνοσ για απόψεισ/ειςηγήςεισ.
ε περίπτωςη που οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ήδη κάποιεσ προτάςεισ για
αλλαγζσ/τροποποιήςεισ του χεδίου, παρακαλϊ όπωσ μασ τισ αποςτείλετε ζγκαιρα, για να
παρουςιαςτοφν ςτον Δημόςιο Διάλογο.
Οι τροποποιήςεισ θα αναρτηθοφν την ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου,
Βιομηχανίασ και Σουριςμοφ (http://www.mcit.gov.cy) ςτην κατηγορία “Τπηρεςία
Σεχνολογίασ” ςτην υποκατηγορία “Βιομηχανικζσ Εφαρμογζσ”.
Για επιπρόςθετεσ πληροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνήςετε με τουσ Λειτουργοφσ τησ
Τπηρεςίασ Σεχνολογίασ, κ. Νίκο Ιωάννου (22 409393) και κα. Λευκή Θεοδϊρου (22 409312).

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ τησ ΕΕ

