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Λευκωσία,  10 Νοεμβρίου 2022 
 
 

 
ΠΡΟΣ:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε η 1η πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών για 
Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, του οποίου ο προϋπολογισμός των €10 εκατ. καλύφθηκε μέσα 
σε λίγες ώρες από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, και μετά από αιτήματα του ΚΕΒΕ και πολλών 
επιχειρήσεων το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,  έχει ανακοινώσει ότι επισπεύδει για 
τον Ιανουάριο του 2023 τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου που ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο 
του 2023. 
 
Το ΚΕΒΕ αισθάνεται ικανοποιημένο για την εξέλιξη αυτή και ευχαριστεί το Υπουργείο για τη 
συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στο ζήτημα. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 10 November 2022 

 

TO:  All Members 

Re:  DIGITAL UPGRADE OF ENTERPRISES PLAN 

 

Dear Sir/Madam, 

Due to the great interest that the 1st call of the Funding Program for Business Digital Upgrade 
attracted, whose budget of €10 million was exhausted within a few hours from the start of the 
submission of applications, and following requests by the CCCI and many businesses, the 
Ministry of Energy, Commerce, and Industry has announced that it is bringing forward to January 
2023, the 2nd call of the Program that was scheduled for June 2023. 

The CCCI is satisfied with this development and thanks the Ministry for its cooperation and 
immediate response to the issue. 

Attached please find the full announcement of the Ministry. 

Yours faithfully  

 

 

Andreas Andreou 
Director  
Department of Industrial Development 
Innovation and Environment 
for Secretary General 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επισπεύδεται για τον Ιανουάριο του 2023 η 2η προκήρυξη του Σχεδίου 
Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, λόγω του τεραστίου ενδιαφέροντος 

που σημειώθηκε κατά την 1η προκήρυξη 

  

- Άλλα €10 εκατ. στη 2η προκήρυξη 

- Στην 1η προκήρυξη υποβλήθηκαν 365 αιτήσεις από υφιστάμενες και νέες 
επιχειρήσεις.  

- Ο μέσος όρος των επενδυτικών προτάσεων ανήλθε στις €55 χιλ. με ένταση 
χορηγίας το 50%  

 

Το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων συγκέντρωσε η 1η πρόσκληση του Σχεδίου 
Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, η προκήρυξη του οποίου ανακοινώθηκε 
31 Οκτωβρίου 2022. 

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της προκήρυξης, 
που ανήλθε στα €10 εκατ., καλύφθηκε από την πρώτη ημέρα της έναρξης υποβολής 
αιτήσεων που ήταν η 8η Νοεμβρίου 2022. Μετά και την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι 
επισπεύδει για τον Ιανουάριο του 2023 τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου που ήταν 
προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2023, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Ο προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης θα ανέλθει στα €10 εκατ. με 
δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά 
την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο».  

Κατά την πρώτη προκήρυξη, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, υποβλήθηκαν 
365 αιτήσεις, από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Η διαδικασία διεκπεραιώθηκε μέσω 
του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ 
(http://fundingapps.mcit.gov.cy) και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τη σειρά 
υποβολής των προτάσεων. Ο μέσος όρος των επενδυτικών προτάσεων κυμαίνεται γύρω 
στις €55.000, αρκετά χαμηλότερος από το μέγιστο ποσό των €100 χιλιάδων που είχε 
καθοριστεί ως οροφή. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου 
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προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης και στο 60% για επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.  

Μία 3η προκήρυξη του Σχεδίου, για άλλα €10 εκατ.,  είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2024. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ετοιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Κυβέρνησης, η 
οποία δια μέσου του Σχεδίου «Κύπρος_Το Αύριο» εστιάζει στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας προς όφελος ολόκληρης της χώρας. 

09 Νοεμβρίου, 2022 
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