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Προσχέδιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και 

εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού υπάρχει διαθέσιμο το προσχέδιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων 

εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου.  

Αναμένεται να οριστικοποιηθεί περί τα τέλη του 2015 με σκοπό να υποβληθεί για έγκριση 

από τις αρμόδιες Αρχές. Να σας αναφέρουμε ότι ο ΚΟΤ θα συνεχίσει να δέχεται εισηγήσεις 

γι’ αυτό όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλετε απόψεις για τον εν λόγω προσχέδιο καλείστε 

όπως αποστείλετε άμεσα το «Έντυπο Υποβολής Απόψεων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

incentivesconsultation@visitcyprus.com  

Το προσχέδιο του Σχεδίου καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά Άξονα, η Παρουσίαση 

του ΚΟΤ που έγινε στις ημερίδες ενημέρωσης στα πλαίσια της Δημόσια Διαβούλευσης, και 

το «Έντυπο Υποβολής Απόψεων» είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.visitcyprus.biz => 

Ενότητα «Κίνητρα και Επιχορηγήσεις» => Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού 

και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου.  

Το Σχέδιο είναι δυνητικά επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 2014- 2020.  

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος σε 

συνάρτηση με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ενθαρρύνονται επενδυτικές 

πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού της σύνθεσης του τουριστικού 

προϊόντος καθώς και του εκσυγχρονισμού και βελτίωσής του.  
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Ειδικότερα ως προς τον Εμπλουτισμό θα στηριχθούν επενδύσεις που εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες ανάγκες του συνεδριακού και αθλητικού τουρισμού οι οποίες θα αφορούν 

την ανάπτυξη και δημιουργία νέων έργων και καθώς και την επέκταση, βελτίωση 

υφιστάμενων εμπλουτιστικών εγκαταστάσεων. Στην πτυχή του Εκσυγχρονισμού, 

ενθαρρύνονται επενδύσεις και παρεμβάσεις επεκτάσεων, ανακαινίσεων και 

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  

 
Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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