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               Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2023 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης 

των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2023) 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε 
την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των 
Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2023) το οποίο αναμενόταν από τον επιχειρηματικό κόσμο. 
  
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα 
υλοποιήσουν επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης. Ο προϋπολογισμός είναι 10 
εκατομμύρια και η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% με ανώτατο ποσό χορηγίας τις 
€50,000 (60% και €60,000 για μειονεκτικές περιοχές). 
  
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 
π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων 
Χορηγιών του ΥΕΕΒ (http://fundingapps.mcit.gov.cy) μέχρι και τις 31 Μαρτίου 
2023 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της χορηγίας. 
 
Βρείτε τον Οδηγό του Σχεδίου καθώς και τα σχετικά έντυπα αίτησης πατώντας εδώ. 
Επίσης, συνημμένα θα βρείτε και την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα 
τηλέφωνα 22867282, 22867284, 22837236, 22867121, 22867149, 22867151, 22867247. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://fundingapps.mcit.gov.cy/
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/397bc1dd4bdb7c97c22589570038d9e3?OpenDocument


 

38 Grivas Dhigenis Avenue & 3 Deligiorgis Street 1066, PO BOX 21455, 1509 Nicosia, Cyprus 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
Nicosia, 16 February 2023 

 
 
TO: All Interested Parties 
 
RE: Digital Transformation funding scheme (Proclamation 2023) 

 
Sir/Madam,   
 
We would like to inform you that the Ministry of Energy, Commerce, and Industry 
announced a Call for Proposals in the context of the Digital Transformation funding 
scheme (Proclamation 2023), which the business world has been expecting. 
 
Beneficiaries of the Plan are existing and new small-to-medium enterprises that will 
implement digital upgrade investments. The budget is 10 million and the sponsorship 
intensity amounts to 50% with a maximum sponsorship amount of €50,000 (60% and 
€60,000 for disadvantaged areas). 
 
The submission period for the proposals will begin on March 07, 2023 at 09:00 am 
and applications will be accepted through the electronic Funding Programs Scheme of 
the Ministry of Energy, Commerce, and Industry ( http://fundingapps.mcit.gov.cy ) 
until March 31, 2023 at 23:59 pm or until the amount of the sponsorship is 
exhausted. 
 
You may find the Scheme Guide as well as the relevant application forms by 
clicking here. You will also find attached the relevant announcement of the Ministry. 
 
For more information, interested parties may contact the competent Officers of the 
Ministry of Energy, Commerce, and Industry at telephone numbers 22867282, 
22867284, 22837236, 22867121, 22867149, 22867151, 22867247. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Kypros Antoniou 
Officer of the Department of Industrial Development, 
Innovation, and Environment 
For the Secretary General 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής 
Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2023)  

 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει Πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 
το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την 
περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον 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 του COVID-19.  
 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Μέτρου C3.3I4 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του 
ανέρχεται στα €10 εκ.  
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και 
στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις 
συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Κύπρου για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής Οικονομίας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα 
υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η 
επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα                         
ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.  
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, 
εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τούρκικης εισβολής. 
 
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης 
με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό 
που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα 
λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες 
δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής. 
 
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit) τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο 
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα τα οποία 
προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά. 

http://www.meci.gov.cy/sit
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Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για συνολικό ποσό μέχρι €14 εκατ., αλλά σε 
κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις δε θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η σειρά 
προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση 
αξιολόγηση). 
 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.  
και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του 
ΥΕΕΒ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 
των €14 εκατ. 
 
Τονίζεται ότι, επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του 
Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Νοέμβριος 2022), δεν θα μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας 2ης Προκήρυξης, εκτός και εάν η αίτηση έχει 
αποσυρθεί ή απορριφθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της νέας. 
 
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις/ προτάσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά                        
θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
http://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox 
και Edge.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση μόνο όταν οι επενδυτικές τους 
προτάσεις είναι ώριμες και κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867282, 22867284, 22837236, 22867121, 
22867149, 22867151, 22867247. 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

15 Φεβρουαρίου, 2023 
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