Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

∆ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS)
∆ημόσια ∆ιαβούλευση

Κυρία/ε,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014-20 εξετάζει την εφαρμογή Σχεδίου με τίτλο
«∆ημιουργία, Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών
Επιχειρηματικών Συμπράξεων – Συστάδες Επιχειρήσεων “CLUSTERS”.
Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για το Σχέδιο την
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 2:00 μ.μ. στο διεθνές συνεδριακό κέντρο
στη Λευκωσία.
Οι Συστάδες Επιχειρήσεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καινοτομία και τη
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γι’ αυτό και
σας προτρέπουμε όπως παρευρεθείτε στη διαβούλευση. Συνημμένα θα βρείτε ένα
ενημερωτικό σημείωμα για τη δημιουργία του νέου Σχεδίου και ένα μικρό
ερωτηματολόγιο.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την
αρμόδια λειτουργό κα. Μαρία Παύλου στο τηλέφωνο 22-867192,
mpavlou@mcit.gov.cy
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(CLUSTERS)
Ορισμός Συστάδας
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί ή συστάδες επιχειρήσεων αποτελούν οικισμούς διασυνδεδεμένων
επιχειρήσεων και συναφών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν τη συστάδα παράγουν
παρόμοια ή σχετιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες και υποστηρίζονται από μια σειρά άλλων φορέων και
οργανισμών όπως επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα,
ενώσεις βιομηχανιών, χρηματοδοτικούς φορείς, πανεπιστήμια, κ.α. Οι συστάδες επιχειρήσεων
αποτελούν ισχυρές μηχανές για την οικονομική ανάπτυξη και σημαντικό εργαλείο για την καινοτομία
και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. Παράλληλα, ευνοούν το σχηματισμό ενός γόνιμου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται να
συνεργαστούν με ερευνητικούς οργανισμούς, προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους
που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
Παραδείγματα Συνεργασιών δίνονται πιο κάτω:


Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα / ΤΜ. Πανεπιστημίων



Συνεργασία με επιχειρήσεις αστέρια εξαγωγών



Συνεργασία επιχειρήσεων για αντιμετώπιση ευρείας κλίμακας προκλήσεων



Συνεργασία με Επιχειρήσεις πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών/ ηλεκτρονικών



Προώθηση συνεργασιών για νέα καινοτόμα προϊόντα με καινοτόμες επιχειρήσεις εξωτερικού

Τα οφέλη για τα ίδια τα μέλη της συστάδας είναι πολύ σημαντικά, αφού ενισχύεται η βιωσιμότητα
τους, αντιμετωπίζονται από κοινού τα προβλήματα που προκύπτουν, και επιτυγχάνεται αξιοποίηση της
τεχνολογίας, ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά, πρόσβαση σε κεφάλαια, δημιουργία κοινών κέντρων
εγκατάστασης, κ.α.
Κοινά Χαρακτηριστικά των Συστάδων Επιχειρήσεων
1. Οι συστάδες επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν κοινές ευκαιρίες και προκλήσεις
2. Αξιοποιούν την ίδια τεχνολογία και υποδομές
3. Έχουν όμοιες ή συμπληρωματικές μεθόδους παραγωγής
Οφέλη από τη προώθηση της δημιουργίας Συστάδων Επιχειρήσεων
Τα τελευταία χρόνια, η σημασία των συνεργατικών σχηματισμών και ο ρόλος τους στην προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Ως αποτέλεσμα , δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση στην προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης τους, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι συστάδες επιχειρήσεων θεωρούνται πλέον ως αποτελεσματικές
πλατφόρμες για αύξηση της παραγωγικότητας, για προώθηση της ανάπτυξης, και κατά συνέπεια

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με άμεσα και σημαντικά οφέλη για τις οικονομίες των χωρών.
Τα Προγράμματα Ανάπτυξης Συστάδων, μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πιο αποτελεσματικά μέσα
για την επιβίωση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Η εμπειρία δείχνει ότι η επιτυχής εφαρμογή τέτοιων
προγραμμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και κατά
συνέπεια την παραγωγικότητα τους, να υιοθετήσουν την κατάλληλη τεχνολογία , να αυξήσουν το κύκλο
εργασιών τους αλλά και τις εξαγωγικές επιδόσεις τους. Η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής αλλά και στην
αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία.
1. Σκοπός του Σχεδίου
Η δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση συστάδων επιχειρήσεων μέσω σύμπραξης /
συνεργασίας ανταγωνιστικών ή συμπληρωματικών μονάδων ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν
στρατηγικές συνεργασίες και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Ο σκοπός αυτός αναμένεται να
επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία συστάδων που :
Α) θα έχουν σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων ή και μεθόδων παραγωγής,
Β) θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
2. Χρηματοδότηση του Σχεδίου
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Άρθρο 5 του Κανονισμού για το ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις
ανάγκες του Σχεδίου κατά την διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, εκτιμάται στα €4.000.000
3. Περίοδος Εφαρμογής του Σχεδίου
Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά την προγραμματική περίοδο 2014‐2020 και οι αιτήσεις από τους
δικαιούχους θα υποβληθούν κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα ανακοινωθεί από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
4. Φορέας Υλοποίησης του Σχεδίου
Την ευθύνη της διαχείρισης και υλοποίησης του Σχεδίου, έχει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, (η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης και η Υπηρεσία Τεχνολογίας του
Υπουργείου) . Ειδικότερα το Υπουργείο αναλαμβάνει:




Την ενημέρωση και πληροφόρηση ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το
Σχέδιο. Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα αναληφθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες
των σχετικών Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού.









Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώρηση των
προτάσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την πλήρη διοικητική
υποστήριξη του Σχεδίου.
Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στο Σχέδιο.
Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων μέσα στο πλαίσιο
του συστήματος παρακολούθησης που καθορίζεται και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών
πληρωμής των δικαιούχων.
Τον έλεγχο και επαλήθευση / βεβαίωση των δαπανών και της φυσικής προόδου, σύμφωνα με
το σύστημα ελέγχων που καθορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή.
Τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο, με τις Εθνικές
και Κοινοτικές Πολιτικές.

5. Δικαιούχοι
α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν
πρωτοβουλία συνεργασίας / σύμπραξης / κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
οργανισμούς ( 7 τουλάχιστον) και που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στους
κλάδους που καλύπτει το Σχέδιο για την εκπόνηση ενός συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου.
β) Οι αιτητές / αιτήτριες που θα συνεργαστούν θα πρέπει να εγγράψουν τουλάχιστον εμπορική
επωνυμία στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου.
Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας, σ’ αυτή θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένας μέτοχος, φυσικό
πρόσωπο, των εταιρειών / οργανισμών που θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό.
γ) Το cluster θα πρέπει να ευρίσκεται εγκατεστημένο ή θα εγκατασταθεί σε περιοχές που ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.
δ) Σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει και μη επιλέξιμες συμπληρωματικές
δραστηριότητες, η επιχορήγηση θα καλύπτει μόνο τις δαπάνες που σχετίζονται με την κύρια επιλέξιμη
δραστηριότητα.
6. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Έργα από €50.000 μέχρι €300.000 (χορηγία 50%)
 Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων ή / και άλλων οργανισμών
π.χ. 7
 Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για την
δραστηριότητα τους και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τους ζητηθεί που να αποδεικνύει την
νομιμότητα αυτή.
 Παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου που πρέπει να υλοποιηθεί εντός 36 μηνών

7.









Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες για την διαμόρφωση κτιρίων και υποστατικών /γραφείων
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Συστήματα Πληροφορικής
Σχεδιασμός, Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων και συσκευασίας
Έξοδα Διαφήμισης / Προβολής σε αγορές – στόχους / Έξοδα για εκθέσεις Εξωτερικού
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
Εργατικό Κόστος ( ίσως για τους πρώτους 6 μήνες)
Οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάπτυξη ειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων

8. Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου
Α) Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:
 Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο
 Η αρχική εξέταση των αιτήσεων από το Υπουργείο. Θα ελέγχεται κατά πόσο οι αιτήσεις
που θα υποβληθούν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για ένταξη τους στο Σχέδιο, τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πληρότητας και κανονικότητας του έργου και τη
συμβατότητα τους με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
 Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων από την Επιτροπή
Βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
 Η ένταξη με επικύρωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού των προτάσεων που θα επιλεγούν για να ενταχθούν στο
Σχέδιο σύμφωνα και με το διαθέσιμο κονδύλι.
 Η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν και αυτών
που δεν θα ενταχθούν στο Σχέδιο.
 Η υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης από όσους δικαιούχους τελικά
θα ενταχθούν στο Σχέδιο.
Β) Τα παρεχόμενα με το Σχέδιο αυτό κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την
υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση εφόσον ολοκληρωθεί
επιτυχώς το έργο, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις.
9. Κριτήρια Επιλογής ( Προτεραιότητες) Προτάσεων
Ενίσχυση τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (Αρθρο 5.1) μέσω:






ενίσχυσης της επένδυσης σε καινοτομία και έρευνα
ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών
μεταφοράς τεχνολογίας
πιλοτικών γραμμών
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων




προηγμένων δυνατοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρμογής
δικτύωση , συμπράξεις και ανοιχτή καινοτομία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
1. Ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων που θα πρέπει να συμπράττουν / συνεργάζονται για να
ενταχθούν στο Σχέδιο ?
2. Σε ποιες συστάδες επιχειρήσεων ή μοντέλα συστάδων θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ?
Ποιες θα προωθούνται περισσότερο μέσω του Σχεδίου ( μέσω κριτηρίων)?
3. Ποιοι θα ενταχθούν ως επιλέξιμοι κλάδοι και δραστηριότητες?
4. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που θα καλύπτει το Σχέδιο ?
5. Η συστάδα θα πρέπει να υποχρεούται να εγγραφεί μετά την υποβολή της πρότασης στο
Υπουργείο ή πριν?
6. Ποιος θα είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της επένδυσης?
7. Πόσες θα πρέπει να είναι οι φάσεις πληρωμής του έργου ? Προκαταβολή ή όχι απαραίτητα ?
8. Ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα παρακολουθούνται μέσω του Σχεδίου π.χ. Συνεργασία με
Ερευνητικά Ιδρύματα, Αριθμός Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Αριθμός Ξένων
Συνεργασιών ?

