Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΕΒΕ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(CROWDFUNDING)
✓ Έχετε μια ιδέα για την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στη Γαλάζια Οικονομία αλλά δεν έχετε
το απαραίτητο κεφάλαιο;
✓ Θα θέλατε να ξεκινήσετε μια εκστρατεία crowdfunding για να συγκεντρώσετε κεφάλαια και να
χρηματοδοτήσετε την υλοποίηση της ιδέας σας;
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο
‘Blue Crowdfunding’ που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg MED
2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), ανακοινώνει ανοιχτή
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή συνολικά τριών (3) επιχειρηματικών ιδεών οι οποίες θα
χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους εκστρατειών crowdfunding.
Η πρόσκληση αφορά μικρομεσαίες και start-up επιχειρήσεις, νεοσύστατες εταιρείες, κοινωνικές
επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και νέους επιχειρηματίες

στον κλάδο της Γαλάζιας

Οικονομίας (π.χ. θαλάσσιο τουρισμό, θαλάσσιες μεταφορές, σκάφη αναψυχής, ιχθυοκαλλιέργεια,
θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ.).
Η διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης της κάθε εκστρατείας είναι τρεις (3) μήνες, 01/03/202131/05/2021.
Η χορηγία κάθε εκστρατείας θα δοθεί σε μορφή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους για τη
σωστή προετοιμασία και ανάπτυξη μιας εκστρατείας crowdfunding, η οποία, ανάλογα με την ωριμότητα
του έργου/ιδέας, μπορεί να περιλαμβάνει:
✓ ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου
✓ ετοιμασία επικοινωνιακού πλάνου και στρατηγικής marketing
✓ επιλογή κατάλληλης μορφής εκστρατείας
✓ επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας crowdfunding
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✓ παραγωγή διαφημιστικού υλικού, συμπερ. βίντεο, έτοιμο για ανάρτηση στην πλατφόρμα
✓ υποστήριξη για ανάρτηση στην πλατφόρμα
✓ υποστήριξη στα κοινωνικά δίκτυα
✓ καθοδήγηση μετά την ολοκλήρωση εκστρατείας
Το σχέδιο χορηγιών ΔΕΝ καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα αμοιβής που χρεώνει η πλατφόρμα
crowdfunding, αυτά βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του κάθε έργου/ιδέας. Η αμοιβή αυτή διαφέρει ανάλογα
με την κάθε πλατφόρμα και υπολογίζεται σε ποσοστό (%) βάση του τελικού ποσού/κεφαλαίου που θα
αντληθεί στο τέλος της εκστρατείας.
Όλοι οι ιδιοκτήτες των τριών (3) ιδεών/έργων που θα επιλεγούν να χρηματοδοτηθούν δεσμεύονται να
υλοποιήσουν το σχέδιο χορηγιών μέχρι το τελικό στάδιο, δηλαδή μέχρι την ανάρτηση και έναρξη της
εκστρατείας τους στην πλατφόρμα επιλογής τους.
Ούτε το ΚΕΒΕ, ούτε και οι συνεργάτες-εμπειρογνώμονες σύμβουλοι του,

δεν εγγυούνται την

εξασφάλιση του ποσού χρηματοδότησης της ιδέας/έργου μέσω της πλατφόρμας crowdfunding.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2021, ενώ όλες οι αιτήσεις θα
χειριστούν με σειρά προτεραιότητας (‘first-come first-served’).
Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας
Παλάοντα, τηλ. 22889840, demetrap@ccci.org.cy.
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Παλάοντα
Ανώτερη Λειτουργός
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΒΕ
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Nicosia 27 January 2021
OPEN CALL FOR APPLICATIONS
GRANTS SCHEME FOR CROWDFUNDING CAMPAIGNS
✓ Do you have an idea for the development of a Blue Economy product or service but do not have the
necessary capital?
✓ Would you like to launch a crowdfunding campaign to raise funds for the implementation of your
blue economy business idea?
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), in the framework of its participation in the
project ‘Blue Crowdfunding’ co-financed by the cross-border program Interreg MED 2014-2020 of the
European Regional Development Fund (ERDF), announces an open call for applications for funding the
development and implementation of crowdfunding campaigns for a total of three (3) business ideas in
the Blue Economy.
The call concerns small and medium-sized enterprises, start-ups, social enterprises, NGOs, and new
entrepreneurs in the Blue Economy sector (e.g. coastal & maritime tourism, maritime transport, yachts,
aquaculture, marine renewable energy sources, etc.).
The duration of the development and implementation of each campaign is three (3) months, running
during the period of 01/03/2021 - 31/05/2021.
The grant will be given in the form of services provided by consultant experts in the preparation and
development of a crowdfunding campaign, which depending on the maturity level of each business
idea/project, these can range from:
✓ preparation of a business plan
✓ preparation of communication plan and marketing strategy
✓ choosing the most appropriate kind of crowdfunding campaign
✓ identifying the most suitable crowdfunding platform
✓ production of promotional material, including video, ready for posting on the crowdfunding
platform
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

✓ support for posting on the crowdfunding platform
✓ support for promotion on social media
✓ post-campaign guidance
The grants scheme for crowdfunding campaigns does NOT include the coverage of any fees charged
by the crowdfunding platform, these are borne by the owner of each campaign. This fee varies
depending on the chosen crowdfunding platform and is usually calculated as a percentage (%) on the
final amount / capital that will be raised at the end of the campaign.
All the owners of the three (3) ideas / projects that will be selected to be funded under this scheme
are committed to implement the grants scheme until its final stage, that is until the launch of their
campaign on the crowdfunding platform of their choice.
It should be noted that successful applicants to this scheme are not guaranteed in any way that they
will successfully raise the necessary capital through the crowdfunding platform to fund their business
idea.
The deadline for applications is 12th February 2021, while all applications will be handled on a ‘firstcome first-served’ basis.
To submit your application, please click HERE.
For more information, please contact the CCCI, c/o Demetra Palaonda, tel. 22889840,
demetrap@ccci.org.cy.
Yours sincerely,
Demetra Palaonda
Senior Officer
Department of European Programmes CCCI
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