11η Ενημέρωση Μετόχων ΑΝΕΤΕΛ για χορηγίες / προγράμματα/
σχέδια
Παρασκευή 15/12/2017
Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
2η Προκήρυξη
Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία
για
την
περίοδο
2014
–
2020.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των
γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε
οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό
του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών,
εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Δικαιούχοι:
α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
πριν
την
υποβολή
της
αίτησης
τους
και
οι
οποίες:
. Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 55 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης
τους).
. Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
. Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία
υποβολής
της
πρότασης
τους.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως
αυτοεργοδοτούμενη ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε ένα εργοδότη
με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές
ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
- Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτήρια - Διαμόρφωση χώρων,

- Κατάρτιση,
- Προβολή / Προώθηση,
- Άλλες Δαπάνες,
- Κεφάλαιο Κίνησης
Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:
Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ'Παύλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22867194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vtsangaridou@mcit.gov.cy
Περσεφόνη Μάρκου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867317
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmarcou@mcit.gov.cy
Αθηνά Ξανθοπούλου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867178
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axanthopoulou@mcit.gov.cy
Σπύρος Προδρόμου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867156
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sprodromou@mcit.gov.cy

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
2η Προκήρυξη
Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των
νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε
οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στον Οδηγό Σχεδίου ως "Μη επιλέξιμες οικονομικές
δραστηριότητες" αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός,
προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων
χρηματοδοτικών
ενισχύσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών,
εξελίξιμων
και
ανταγωνιστικών
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
(ΜΜΕ).
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται απο την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος
"Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη".
Δικαιούχοι:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, νέοι και νέες,που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία και οι
οποίοι/ες:
. Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 20ο
έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης
τους).
. Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
. Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία
υποβολής
της
πρότασης
τους.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως
αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
Σημειώνεται ότι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας,
σπουδών ή μετεκπαίδευσης δεν είχαν την μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος
περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, έχουν το δικαίωμα
υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η άμεση οικογένεια τους
(σύζυγος, γονείς), πληροί το υπό αναφορά κριτήριο.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
- Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια - Ανέγερση, Κτίρια - Ανακαίνιση/Διαμόρφωση χώρων,
- Κατάρτιση,
- Προβολή / Προώθηση,
- Άλλες Δαπάνες,
- Κεφάλαιο Κίνησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ'Παύλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22867194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vtsangaridou@mcit.gov.cy
Περσεφόνη Μάρκου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867317
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmarcou@mcit.gov.cy
Αθηνά Ξανθοπούλου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867178
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axanthopoulou@mcit.gov.cy
Σπύρος Προδρόμου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867156
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sprodromou@mcit.gov.cy

