
Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών 
αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) 
 

Στόχος Σχεδίου:  

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας, κάτι που βοηθά στην 
απάμβλυνση της εποχικότητας μέσα από την στήριξη της ανάπτυξης του Αθλητικού 
Τουρισμού. 
  
Η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  

• Η ημερομηνία διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης στην Κύπρο εμπίπτει στην 
περίοδο 15  Οκτωβρίου μέχρι 15 Μάιου. 

• Ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών / αριθμός ατόμων που αναμένεται να συμμετάσχουν 
από το εξωτερικό είναι 30 άτομα. 

• Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτούνται στήριξη το μέγιστο για δύο εκδηλώσεις ανά έτος. 
Δεν θα εγκρίνεται στήριξη για περισσότερες από δύο εκδηλώσεις για τον ίδιο δικαιούχο. 

• Ο ΚΟΤ θα πρέπει να προβάλλεται σαν χορηγός σε όλη την εκστρατεία προβολής της 
εκδήλωσης με τρόπο που θα τυγχάνει της έγκρισης του Οργανισμού. 

• Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί, Περιφερειακοί και άλλοι αθλητικοί αγώνες και πρωταθλήματα 
που διοργανώνονται στην Κύπρο και τα έξοδα διοργάνωσης καλύπτονται πλήρως από τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Ομοσπονδίες ΔΕΝ θα δικαιούνται στήριξη στα 
πλαίσια του Σχεδίου. 

Δικαιούχοι: 

Ιδιωτικοί Φορείς  

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Σύνδεσμοι/Σωματεία  

Άλλοι Δικαιούχοι  
 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

Μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο ποσό €65.000. 
 

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31/12/2017 

 

 

 

 



 

Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση συμπλήρωση η 
και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την 

ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού (DE MINIMIS). 
 

Το Σχέδιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νέων και υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι 

οποίες προσφέρονται για την προσέλκυση ξένων ομάδων και αθλητών με στόχο την παροχή 

κινήτρων για την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και συντήρηση τους. 

 
Το Σχέδιο θα καλύπτει επιχορήγηση μέρους των εξόδων που αφορούν στα ακόλουθα : 

• Οικοδομικές εργασίες 
• Τεχνολογικό, τεχνικό και άλλο εξοπλισμό 
• Τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων 
• Εργασίες συντήρησης της υποδομής. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 40% επί της συνολική δαπάνης για τις 
προτεινόμενες εργασίες με ανώτατο όριο €100.000. 
 

Δικαιούχοι: 

Ιδιωτικοί Φορείς  

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Σύνδεσμοι/Σωματεία  

Άλλοι Δικαιούχοι  

 

Το Σχέδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. 

 

 

 

 

 

  

 


