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          24/01/22 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη 
ΑΠΟ:  Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης 
 

Θέμα: Παρουσίαση Σχεδίων Επιχορηγήσεων Υφυπουργείου Τουρισμού 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι τη Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10πμ, θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση των νέων Σχεδίων Επιχορηγήσεων του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. 
 
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα πιο κάτω σχέδια: 
 

o Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και 
Οινογαστρονομίας μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de 
minimis) 
 

o Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Εργων για την 
Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022) 

 

o Σχέδιο επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά 
Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS) 

 

o Σχεδιο επιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην 
Κύπρο (DE MINIMIS) 

 

o Σχέδιο επιχορήγησης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων, συνδέσμων, και 
ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των 
κανονισμών της Ευρωπαικής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE 
MINIMIS) 

 

o Σχέδιο επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων 
αναψυχής στην Κύπρο (2021 – 2022) 

 

o Σχέδιο επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές 
μορφες τουρισμού στην Κύπρο 

 

o Σχέδιο Επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 
εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που 
αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού 
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o Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο 
 

o Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων / κινήτρων στην Κύπρο 
 

o Σχέδιο Επιχορήγησης για τη ψηφιακή μετάβαση των παροχέων ειδικών μορφών 
τουρισμού 

 

o Σχέδιο επιχορήγησης για τη φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων  στην Κύπρο στα 
πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (DE MINIMIS) 

 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω Facebook για και να έχετε πρόσβαση 
παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνείτε απευθείας με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Ανώτερος Λειτουργός 
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