Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2021

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Παράταση για εξασφάλιση χορηγίας ύψους 50% για εγγραφή εμπορικού
σήματος και βιομηχανικού σχεδίου
Κυρία/ε,
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με
την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund»
πληροφορήστε ότι έχει προστεθεί επιπρόσθετη περίοδος υποβολής των αιτήσεων, η οποία
από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.
Επισυνάπτεται αυτούσιο το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και
Βιομηχανίας καθώς και η αρχική εγκύκλιος του ΚΕΒΕ με περισσότερες πληροφορίες.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος,
για Γενικό Γραμματέα.

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση ενός μήνα στο σχέδιο χορηγιών για εγγραφή εμπορικού
σήματος και βιομηχανικού σχεδίου - Επιχορήγηση 50% των τελών
•

Η επιπρόσθετη περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έχει αρχίσει
01/10/2021 και θα διαρκέσει μέχρι 31/10/2021.

Λόγω της μεγάλης πανευρωπαϊκής επιτυχίας του προγράμματος επιχορήγησης
εγγραφής εμπορικών σημάτων και βιομηχανικού σχεδίου «Ideas Powered for
Business SME Fund» του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίσθηκε όπως
προστεθεί επιπρόσθετη περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα η οποία
έχει αρχίσει στις 01/10/2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31/10/2021.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου θα έχουν μια επιπρόσθετη ευκαιρία για
να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν επιχορήγηση 50% του βασικού τέλους
εγγραφής των εμπορικών τους σημάτων και των βιομηχανικών τους σχεδίων,
προστατεύοντας έτσι τη διανοητική τους ιδιοκτησία με μειωμένο κόστος.
Οι αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του προγράμματος. Εφόσον οι αιτήσεις τύχουν έγκρισης, οι αιτητές μπορούν να
προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής των εμπορικών τους σημάτων και
βιομηχανικών τους σχεδίων λαμβάνοντας 50% επιστροφή των βασικών τελών
αίτησης εγγραφής.
Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το
χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα μέσω της
ιστοσελίδας
Ideas
Powered
for
Business
στον
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund. Στον
ίδιο σύνδεσμο μπορεί το κοινό να ενημερωθεί και για τον τρόπο υποβολής των
αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τον λειτουργό
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών Παντελή Παντελή στο τηλέφωνο 22404357 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppandeli@drcor.meci.gov.cy.
7/10/2021

Τηλ.: 22867169, 99371143
Email: mlysandrou@meci.gov.cy, 1421 Λευκωσία

Λευκωσία, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Τελευταία ευκαιρία για εξασφάλιση χορηγίας ύψους 50% για εγγραφή
εμπορικού σήματος και βιομηχανικού σχεδίου
Κυρία/ε,
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μας ενημέρωσε ότι από την 1η
Σεπτεμβρίου 2021 έχει αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ideas Powered for
Business SME Fund» του γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
2021.
Μέσω του προγράμματος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου, θα έχουν μια τελευταία
ευκαιρία για να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν επιχορήγηση 50% του βασικού τέλους
εγγραφής των εμπορικών τους σημάτων και των βιομηχανικών τους σχεδίων,
προστατεύοντας έτσι τη Διανοητική τους Ιδιοκτησία με μειωμένο κόστος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
προγράμματος πατώντας εδώ. Εφόσον οι αιτήσεις τύχουν έγκρισης, οι αιτητές μπορούν να
προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής των εμπορικών τους σημάτων και των βιομηχανικών
τους σχεδίων, λαμβάνοντας 50% επιστροφή των βασικών τελών αίτησης εγγραφής.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το
χρονοδιάγραμμα, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων αλλά και άλλες πληροφορίες που
αφορούν το πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας Ideas Powered for Business πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό του
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, κύριο Παντελή Παντελή στο τηλέφωνο 22404357 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppandeli@drcor.meci.gov.cy.
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας
για Γενικό Γραμματέα.
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