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 13 Μαΐου, 2015 

 
Σχέδιο Χορηγιών: «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» 

 
Σας πληροφορούμε ότι, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του 

Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να 

συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-2020. 

 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών 

εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές. 

 

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την 1η Προκήρυξη του 

Σχεδίου ανέρχεται στα €6 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο 

ανέρχονται σε: 

 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για 

κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση 

ενέργειας πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του 

κτιρίου. 

 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για 

κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση 

Ενέργειας. 

 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200.000. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Ενεργειακός έλεγχος ή/και σχετική Τεχνοοικονομική Μελέτη 

 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και συστάσεων 

 Θερμομόνωση τοίχων, στοιχείων της φέρουσας κατασκευής και οριζόντιων δομικών 

στοιχείων 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων 

 Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής 

απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

 Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, 

Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου 

 Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης, για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου 
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 Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με 

τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου 

 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας 

 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης 

 Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας 

 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/και 

έξυπνων μετρητών 

 Αγορά και Εγκατάσταση Φωτοσωλήνων 

 Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού 

 Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης και σταθερής 

σκίασης  

 Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς 

αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο 

αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και το έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά και 

Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒ&Τα καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου 

(http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/9D8A23F131DD3337C2257DB6003458B3?OpenDocume

nt). 

  

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού της 1ης Πρόσκλησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 

αρμόδιους λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα 22409386, 22606060, 22606014, 

22606016, 22606037. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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