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Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2021 
 

 
 
ΠΡΟΣ:    Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  Καλύφθηκε ο προϋπολογισμός €30 εκατ. του Σχεδίου Νέας 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2021, επιθυμούμε να 
σας ενημερώσουμε ότι ο προϋπολογισμός ύψους €30 εκατ. του Σχεδίου Χορηγιών για 
Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, έχει καλυφθεί από 516 αιτήσεις οι 
οποίες παραλήφθηκαν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2021.  
 
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχει παρατηρηθεί, το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει αποφασίσει όπως συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις από 
ενδιαφερόμενους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τις οποίες θα εξετάσει ως 
επιλαχούσες με τη σειρά υποβολής τους, αναλόγως των εξοικονομήσεων που θα 
προκύψουν από την αξιολόγηση των αιτήσεων που παραλήφθηκαν εντός προϋπολογισμού.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον Οδηγό του Σχεδίου πατώντας εδώ. Μπορείτε να 
δείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου, πατώντας εδώ. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Λευκωσία, 10 Μαΐου 2021 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Διαδικτυακή Ημερίδα για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνει το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για παρουσίαση του Οδηγού του Σχεδίου 
Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 
 
Σκοπός του σχεδίου είναι η υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και 
των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της παροχής 
επιχορηγήσεων συνολικού ύψους €30 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη συνέχεια των σχεδίων 
ενίσχυσης της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας που ήταν από τα πιο 
επιτυχημένα και δημοφιλή των προηγούμενων χρόνων. Κατά την τελευταία επταετία τα 
Σχέδια αυτά βοήθησαν 608 νέους μέχρι 40 ετών και γυναίκες μέχρι 55 ετών. 
 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 15:30 και μπορείτε 
να την παρακολουθήσετε ζωντανά πατώντας εδώ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους γραπτώς μέχρι την Τρίτη 11 
Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση synedrio@topkinisis.com  
 
Επισυνάπτεται η πρόσκληση από το Υπουργείο.  
 

 
Με εκτίμηση,  
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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