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Σε ισχύ θα βρίσκεται από τις 17 Μαΐου 2021 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ 

ανδρών ηλικίας 18 έως 50 ετών και γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και του τουρισμού, 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 την 

δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν: 

» Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους 

σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε 

εργασία. 

» Νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, άνδρες ηλικίας 30 μέχρι 50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών

» Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους 

» Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης

Διευκρινήσεις: 

» Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης 

δεν είχαν τη 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, νοουμένου ότι η  

άμεση οικογένεια τους (σύζυγος, γονείς, αδέλφια) διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία, πληροί το υπό  

αναφορά κριτήριο 

» Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως 

αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε έναν εργοδότη 

με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.



€120,000
Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης

70% 
ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 
επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης για 
νέους και νέες ηλικίας 18 έως 29 
ετών 

€10,000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού της πρότασης

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για 

την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια 

συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. 

Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους 

πόρους είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

17%
Γνώσεις υποψηφίων 
(εκπαίδευση, 
κατάρτιση και 
συνάφεια σπουδών)

17%
Εργασιακή εμπειρία 
(προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία και 
ειδικότερα συναφής 
εμπειρία με το 
αντικείμενο)

15%
Ωριμότητα έργου και 
πληρότητα 
επιχειρηματικού σχεδίου 
(δυνατότητα 
χρηματοδότησης και 
εξεύρεση χώρου)

25%
Βιωσιμότητα έργου

4%
Περιοχή εγκατάστασης 
της επιχείρησης

12%
Θέσεις εργασίας που 
θα δημιουργηθούν
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60% 
ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης επί 
του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης για 
άνδρες ηλικίας 30 έως 50 ετών και 
γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών

5%
Τομείς δραστηριοτήτων 
έξυπνης εξειδίκευσης

5%
Ανάπτυξη, παραγωγή 
και εμπορία νέων 
προϊόντων ή και 
υπηρεσιών, 
εξωστρέφεια, 
καινοτομία, αειφορία, 
περιβάλλοντος, τεχνική 
κατεύθυνση 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες προς επιχορήγηση θεωρούνται δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Εξοπλισμός

2. Ειδικές εγκαταστάσεις

3. Κτίρια: Ανέγερση/επέκταση, Διαμόρφωση/Ανακαίνιση, Αγορά

4. Προβολή και προώθηση

5. Άλλες δαπάνες

Παραδείγματα επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία:

1. Εξοπλισμός

» Παραγωγή και διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών 

» Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων (π.χ. γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα κ.α.)

» Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (π.χ. εμπορικά οχήματα, μονοκάμπινα κλπ.)

» Έπιπλα και σκεύη (πχ. γραφεία, καρέκλες, πάγκοι εργασίας).

» Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό, περιφερειακές συσκευές κ.α.  

» Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος

» Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης κλιματιστικών, συστημάτων ασφαλείας κ.α

» Επιγραφές στην πρόσοψη του κτηρίου της επιχείρησης

» Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (π.χ. πάγκοι, ράφια κ.α)



2. Ειδικές εγκαταστάσεις

» Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και 

εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων 

(π.χ. Ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση)

» Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι 

αναγκαίες για τη λειτουργία της 

επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής 

εγκατάστασης, εγκαταστάσεις 

κολυμβητηρίων)

» Κατασκευή ραμπών ή άλλων 

στηριγμάτων

» Άλλος εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και 

δαπάνες

3. Κτίρια 

» Οικοδομικές εργασίες ανέγερσης, 

επέκτασης, ανακαίνισης, διαμόρφωσης, 

διαρρύθμισης και γενικά βελτιώσεις σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις

» Ηλεκτρικές και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις 

» Αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου 

κτιρίου (γραφείου, διαμερίσματος, 

καταστήματος κλπ.)

» Άλλες δαπάνες  

4. Προβολή & Προώθηση

» Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και Μέσα Μαζικής 

Δικτύωσης

» Συμμετοχή σε εκθέσεις

Ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την 

κατηγορία είναι οι €12,000

5. Άλλα έξοδα 

» Περιλαμβάνει άλλες δαπάνες που 

αφορούν το έργο

Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ



Λογιστικά και 
ελεγκτικά γραφεία

Διατροφολογικά 
κέντρα

Νηπιαγωγεία

Τουριστικά 
καταλύματα

Γυμναστήρια

Κολυμβητήρια

Δικηγορικά 
γραφεία

Κλινική 
περιοδοντολογίας

Κέντρα εκμάθησης 
ξένων γλωσσών

Εστιατόρια και 
ταβέρνες

Στούντιο 
προσωπικής 
εκγύμνασης

Κέντρα αισθητικής

Διαφημιστικά 
γραφεία

Φυσιοθεραπευτήρια
και κέντρα 

αποκατάστασης

Κέντρο 
λογοθεραπείας

Διαδικτυακά 
καταστήματα

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές προτάσεις για τις οποίες έχουμε αναλάβει την ετοιμασία και 

υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, 

περιλαμβάνονται:

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη 

διαδικασία μετουσίωσης της επιχειρηματικής ιδέας σε μια βιώσιμη και κερδοφόρο επιχειρηματική 

δραστηριότητας.

Καταρτισμός και υποβολή αίτησης

» Καθοδήγηση στη δημιουργία, διασύνδεση και διαχείριση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών προφίλ για υποβολή

αίτησης » Καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων » Υποστήριξη 

στην εξασφάλιση προσφορών από προμηθευτές βάσει των προνοιών του Σχεδίου » Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου –

αίτησης ένταξης στο Σχέδιο » Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης » Διαχείριση της αλληλογραφίας με το αρμόδιο Υπουργείο 

μέχρι την εξασφάλιση σχετικής απόφασης από την αρμόδια Επιτροπή » Διατήρηση αρχείου

Δημόσια χρηματοδότηση και καταβολής χορηγίας

» Καθοδήγηση κατά την υπογραφή συμφωνίας δημόσιας χρηματοδότησης » Επεξεργασία παραστατικών, συμπλήρωση 

εντύπων και υποβολή αιτήματος/ων καταβολής χορηγίας

Υλοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας

» Ετοιμασία φακέλου εξασφάλισης δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό » Διασύνδεση με προμηθευτές

» Υποστήριξη στην εξεύρεση χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης » Διαχείριση της υλοποίησης του έργου βάση 

χρονοδιαγραμμάτων, πόρων και προϋπολογισμού » Σχεδιασμός και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας 

της επιχείρησης (standard operating procedures) » Ετοιμασία εντύπων οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης της 

επιχείρησης » Προσδιορισμός και αξιοποίηση επιπλέον ευκαιριών επιχορήγησης » Αξιολόγηση, διαχείριση και βελτίωση 

της απόδοσης της επιχείρησης

των αιτήσεων τις οποίες έχουμε ετοιμάσει 

και υποβάλει στα αρμόδια Υπουργεία και 

αρχές, έχουν τύχει  έγκρισης .

Το ύψος των εγκριτικών αποφάσεων παραχώρησης 

χορηγιών τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει για 

πελάτες μας ανέρχονται στα:

Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο  2 0 1 4 - 2 0 2 0 :  

92% 

€2,12 εκ.

Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαγγέλης A. Ελευθερίου

Εγκεκριμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

E: ve@vangeliseleftheriou.com 

Δ: Λεωφόρος Σαλαμίνος 2, Salamina Court, Γραφείο 101-102, 1045 Λευκωσία

Τ.Θ: 20402, 2152 Λευκωσία

Γ: +357 22109018

vangeliseleftheriou.com 

Ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou&Co. ειδικεύεται στην αξιολόγηση, διαχείριση και βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων, στη βιώσιμη ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση ευκαιριών επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, και στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

ανάπτυξης ομαδικότητας. Αποτελείται από Εγκεκριμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων, τίτλος ο οποίος αποτελεί την ανώτατη διεθνή επαγγελματική διάκριση του κλάδου 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.


