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Λευκωσία, 2 Μαρτίου 2022 

 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Ενδιαφερομένους 
ΘΕΜΑ:  Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή  

Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών 
Προϊόντων 

 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  έχει  ανακοινώσει ότι από σήμερα, 1η Μαρτίου 2022, έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο 
Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και 
Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. 
  
Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπως 
αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση ή και εμπορία 
γεωργικών προϊόντων. 
   
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €25 
εκατ.  Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οίνοι 
και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το Σχέδιο. 
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο 
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και άλλα απαιτούμενα 
έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας 
www.meci.gov.cy/sit. 
 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων αρχίζει  από σήμερα  1η Μαρτίου 2022  και οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 24 
Ιουνίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
 
Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβάλλονται  ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  https://fundingapps.mcit.gov.cy 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους 
Λειτουργούς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη συνημμένη ανακοίνωση του Υπουργείου. 
  
Με εκτίμηση, 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προκηρύχθηκε σήμερα 1η Μαρτίου το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, 
Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης  

ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι σήμερα, 
1η Μαρτίου 2022, έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, 
Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας 
Γεωργικών Προϊόντων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 
προκήρυξης ανέρχεται στα €25 εκατ. 
 
Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜμΕ) όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι 
οίνοι και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.  
 
Προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη 
χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01), ΔΕΝ δικαιούνται 
χορηγία από το παρόν Σχέδιο. Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη πρόνοια του 
Οδηγού (παράγραφος 9.2) έχει τροποποιηθεί μετά από σχετική διευκρίνιση που 
λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον 
οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και 
άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας 
& Τεχνολογίας www.meci.gov.cy/sit. 
 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων αρχίζει την 1η Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 
π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων 
Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
 
Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
€35 εκατ., ωστόσο το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο 
προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή τα €25 εκατ. Η σειρά 
προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και θα 
γίνεται άμεση αξιολόγηση. Μία αίτηση θα θεωρείται επιτυχής εάν έχει συγκεντρώσει 
βαθμολογία 55%.  
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Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται 
μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας 
τα συστήματα Chrome, Firefox ή Microsoft Edge. 
 
Σημειώνεται ότι το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I6 του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το 
κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης 
της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867275/ 22867279/ 22867243/ 22867154/  
22867261. 
 
Την παρουσίαση του Σχεδίου με όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.  
 

1η Μαρτίου 2022 
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https://meci.gov.cy/gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%E2%82%AC158-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%B5%CE%B5%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2022
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