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          09/02/21 

ΠΡΟΣ: Όλους του ενδιαφερόμενους 

Απο: Τμήμα Υπηρεσιών & Εμπορίου 

 

Θέμα: Σχέδια κινήτρων και επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού 

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει εξαγγείλει αριθμό κινήτρων για 

επενδύσεις, καθώς επίσης και επιχορηγήσεις για έργα και εκδηλώσεις.  

 

Πιο συγκεκριμένα τα σχέδια έχουν ως εξής: 

 

Πραγματοποίηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή προωθεί το 

Υφυπουργείο Τουρισμού 

 

Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Εργων για γην 

Ποιοτικη και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022) 

 

Επιχορήγηση Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα μέσω 

Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS) 

 

Σχέδιο επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με 

έμφαση στην βελτίωση υποδομών για ΑμεΑ (2019-2020) 

 

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών 

εκδηλώσεων στην Κύπρο (DE MINIMIS) 

 

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών 

καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 

24803:2017 στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας ( DE MINIMIS ) 

 

Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων  στην Κύπρο στα πλαίσια των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE 

MINIMIS) 

 

Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για 

προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο (DE MINIMIS) 
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Σχέδιο για την οργάνωση ταξιδίων εξοικίωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην 

Κύπρο (De Minimis) 

 

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης  για  τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 

εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά 

στις ειδικές μορφές τουρισμού σε Δήμους και Κοινότητες 

 

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών Φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας που διοργανώνονται 

στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) 2021 

(Έχει τερματιστεί) 

 

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 

εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά 

στις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis) 

 

Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων 

στην Κύπρο 

 

 

Για πρόσβαση στα σχέδια στην Αγγλική γλώσσα παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

Πόλυς Περατικός 

Ανώτερος Λειτουργός  
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