
 

 

 

 

Άνευ Βλάβης 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

 

ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 – «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

 

  ΜΕΤΡΟ 19 - LEADER  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

  Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΟΤΔ Τροόδους) έπειτα από δική της 

πρωτοβουλία στα πλαίσια της ενημέρωσης του Τοπικού πληθυσμού της 

γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης της για το μέτρο 19 LEADER παρουσιάζει το 

παρόν έντυπο, το οποίο αποτελεί μια σύντομη και συνεκτική περιγραφή για τη 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» που προτίθεται η ΟΤΔ Τροόδους να προκηρύξει στο επόμενο 

τρίμηνο του 2017. Ο σκοπός του εντύπου αυτού είναι η ενημέρωση του Τοπικού 

πληθυσμού και των Δυνητικών Δικαιούχων που εμπίπτουν στα πλαίσια της 

προκήρυξης και η δυνατότητα να ετοιμαστούν τέτοιες προτάσεις οι οποίες θα είναι 

ώριμες και θα μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Τοπικό 

πρόγραμμα LEADER ΟΤΔ Τροόδους 2014-2020.   

 

Σημειώνεται ότι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο δύναται να 

τροποποιηθούν ύστερα από απόφαση των αρμόδιων φορέων που έχουν την 

ευθύνη προκήρυξης και υλοποίησης της εν λόγω δράσης και δεν αποτελούν σε 

καμία περίπτωση οποιαδήποτε δέσμευση έναντι του οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενου.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:   

 

 Ερμηνεία Όρων 

 Δικαιούχοι 

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 Επιλέξιμες Υποδράσεις 

 Επιλέξιμες δαπάνες 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών  

 Σημαντικές πληροφορίες-Σύνοψη 

 

 

 

 



Ερμηνεία Όρων 

 

«Αγροτικές Περιοχές»: θεωρούνται όλες οι περιοχές της Κύπρου εκτός των 

αστικών περιοχών σύμφωνα με τον διαχωρισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως  

«Γεωργός»: θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει εκμετάλλευση 

ευρισκόμενη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο ασκείται 

αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος, και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.  

«Δικαιούχοι»: Θεωρούνται οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις και άλλα φυσικά 

πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού οι 

οποίοι εγκρίθηκαν για χορηγία με την παρούσα Πρόσκληση. Η επένδυση θα γίνει 

στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ. 

«Δράση»: Είναι η Δράση 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές 

δραστηριότητες». 

«Δυνητικοί Δικαιούχοι»/ «αιτητές»: Θεωρούνται οι πολύ μικρές ή μικρές 

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε αγροτικές 

περιοχές και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές καθώς και γεωργοί ή 

μέλη γεωργικού νοικοκυριού οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα  

υλοποιηθεί στις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ. 

«Έναρξη Εργασιών»: Θεωρείται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών και/ή η 

αγορά νέου εξοπλισμού/ μηχανημάτων.  

«Επιλέξιμες Δαπάνες»: Θεωρούνται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην 

Παράγραφο 13. Επιλέξιμες Δαπάνες για Χρηματοδότηση πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1303/2013 και 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής και 

τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής, καθώς και την Απόφαση της 

Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό C (2014) 5045 και ημερομηνία 23.7.2014, με την οποία 

καθορίστηκε ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Κύπρου για την περίοδο 

2014-2020. 

«Επιχείρηση»: Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, Επιχείρηση θεωρείται 

κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της μορφή, που ασκεί οικονοµική 

δραστηριότητα (σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), ως τέτοιες 

νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή 



οικογενειακά, εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική 

δραστηριότητα. 

«Έργο ή Επενδυτικό Έργο»: Θεωρείται η απλή συντήρηση/ αποκατάσταση/ ριζική 

αναβάθμιση/ επέκταση/ ανέγερση μιας οικοδομής, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για 

χρήση που αφορά τις επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση ή/και η αγορά 

σχετικού νέου εξοπλισμού/ μηχανημάτων. 

«Χώροι Εστίασης»: Κέντρα εστίασης με βάση τους περί Κέντρων Αναψυχής Νόμους 

του ΚΟΤ 1985 έως 2007 και τα καφενεία.  

«Μέλος Γεωργικού Νοικοκυριού»: Θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή, με την εξαίρεση των γεωργικών εργατών, νοουμένου ότι το μέλος εξασκεί μία 

γεωργική δραστηριότητα στην γεωργική εκμετάλλευση κατά τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης.  

«Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα»: με βάση την περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων  Νομοθεσία του 1969 έως 2014.  

«Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»: Θεωρούνται οι Επιχειρήσεις όπως αυτές 

ορίζονται από τη Σύσταση της Επιτροπής με αριθμό 2003/361/ΕΚ. Συγκεκριμένα, ως 

μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και ως πολύ μικρή επιχείρηση 

ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για σκοπούς ελέγχου των πιο πάνω ορίων, θα 

αθροίζονται τα στοιχεία των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, 

όπως ορίζεται στη σύσταση αρ. 2003/361/ΕΚ. 

«Παραδοσιακή Οικοδομή»: Παραδοσιακή Οικοδομή με βάση τον Περί Τουριστικών 

Καταλυμάτων Νόμο του 1969 ως 2014 και τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμούς 1993 - 2005. 

«Πρόταση ή Επενδυτική Πρόταση»: Θεωρείται η αίτηση που υποβάλλει ο 

Δυνητικός Δικαιούχος για συγκεκριμένο Έργο ή Επενδυτικό Έργο. 

«Πρόσκληση»: Θεωρείται το παρόν έγγραφο που αφορά την υλοποίηση 

επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες από Δυνητικούς Δικαιούχους στην 

περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ.  



«Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη»: Θεωρείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 

μιας αίτησης, στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης. 

«Συνολική Δαπάνη»: Θεωρείται το σύνολο των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων 

δαπανών μιας Αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης (συνολικό κόστος). 

«Φυσικό πρόσωπο σε αγροτική περιοχή»: Για τους σκοπούς της παρούσας 

Δράσης, όπου αναφέρεται η λέξη φυσικό πρόσωπο αφορά οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο που διαμένει σε αγροτική περιοχή. Το Φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι 

είτε ένα μόνο άτομο, είτε μία ομάδα ατόμων (εφόσον αυτά δεν συνιστούν νομικό 

πρόσωπο). Ως ομάδες ατόμων μπορούν να θεωρηθούν οι σύζυγοι, τα αδέλφια και οι 

συγκληρονόμοι. Στην προκειμένη περίπτωση ως φυσικό πρόσωπο θεωρείται ο 

εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της ομάδας, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η 

Αίτηση. Το άτομο / ο διαχειριστής της ομάδας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας, να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι νομικά και 

οικονομικά υπεύθυνο για τη λειτουργία της επιχείρησης.  

 «Χορηγία /Χρηματοδότηση/ Ενίσχυση»: Θεωρείται το ποσό που παρέχεται ως 

οικονομική βοήθεια στο Δικαιούχο. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του 

Καθεστώτος είναι οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες είναι 

εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές και άλλα φυσικά 

πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές καθώς και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού  

οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή 

παρέμβασης της ΟΤΔ. Σχετικά οι γεωργοί και τα μέλη των γεωργικών νοικοκυριών 

θα πρέπει να επισυνάπτουν ως αποδεικτικό στοιχείο βεβαίωση των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στην οποία να αναφέρεται ότι ασχολούνται με την γεωργία. Οι πολύ 

μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίζουν 

βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το χώρο 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης/ μόνιμης διαμονής του φυσικού προσώπου 

αντίστοιχα.  

Η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης επιτρέπεται σε αιτιολογημένες 

περιπτώσεις και πάντοτε μετά από έγκριση της Μονάδας Εφαρμογής. Η αλλαγή 



ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην επιχείρηση χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης της 

Μονάδας Εφαρμογής ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης και, εάν έχει 

καταβληθεί ενίσχυση, σε ανάκτηση του καταβληθέντος ποσού. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση σε δείγμα αιτήσεων με βάση την απαίτηση του 

Kανονισμού για διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων. 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση δεν θα είναι και η 

Επιχείρηση που θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του Έργου. 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση (αυτή ή οι μέτοχοι της) 

ή ο αιτητής φυσικό πρόσωπο θα είναι και ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου ή 

μέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου ή στην 

εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά. Τονίζεται επίσης ότι τα εργατικά της επιχείρησης 

καθώς και η οικογενειακή εργασία δεν θεωρούνται επιλέξιμες δράσεις και ως εκ 

τούτου δεν επιδοτούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 

χορηγίας μόνο το πραγματικό κόστος των υλικών κατασκευής.  

Σε περίπτωση που η αιτήτρια Επιχείρηση ή ο αιτητής φυσικό πρόσωπο δεν είναι 

ιδιοκτήτρια/της της οικοδομής ή της γης, θα πρέπει:  

 να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικοδομής ή της γης για την 

προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη,  

 να υπάρχει ενοικιαστήριο έγγραφο το οποίο να έχει τέτοια διάρκεια, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η Επιχείρηση θα συνεχίσει τις εργασίες της για χρονική περίοδο 

πέντε (5) χρόνων μετά την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκριμένης 

χορηγίας. 

Ένας δυνητικός δικαιούχος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση στην παρούσα 

Πρόσκληση. Σε περίπτωση που μετά το πέρας της τελευταίας πρόσκλησης δεν έχουν 

διατεθεί όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, υπάρχει δυνατότητα η παρούσα παράγραφος 

να αναθεωρηθεί. 

Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένη μόνο 

στον ένα σύζυγο, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης, θεωρείται ότι 

ανήκει και στους δύο συζύγους. 

 

 

 



Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς έχουν αυτοί που ορίζονται πιο πάνω 

(Δικαιούχοι) και προτίθενται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε επιλέξιμες 

δράσεις όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια. 

 Η επένδυση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να γίνει στην περιοχή 

παρέμβασης της ΟΤΔ. 

 Το ελάχιστο ύψος του ποσού ενίσχυσης ορίζεται στις €10.000 (€20.000 

επιλέξιμες δαπάνες) για όλους τους δικαιούχους.  

 Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά / πιστοποιητικά/ έγγραφα κ.λ.π. που καθορίζονται στο 

έντυπο αίτησης και όπου απαιτείται, τεχνοοικονομική μελέτη.  

 Η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις νέες επιχειρήσεις και 

για υφιστάμενες όταν η συνολική επένδυση είναι €50.000 και άνω ή εάν 

πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε νέους τομείς που περιλαμβάνονται στις 

δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς.  

 Οι αιτητές για υφιστάμενες επιχειρήσεις όταν η συνολική επένδυση είναι 

κάτω των €50.000, δεν έχουν ως υποχρέωση την υποβολή Τεχνοοικονομικής 

Μελέτης, αλλά την υποβολή Απλοποιημένου Σχεδίου Βελτίωσης, στο οποίο να 

αποδεικνύεται ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις βελτιώνουν την συνολική 

επίδοση της επιχείρησης και εξυπηρετούνται οι στόχοι της παρούσας 

Πρόσκλησης.  

 Η τεχνοοικονομική μελέτη, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την επιχείρηση  

o Ιστορικό Επιχείρησης  

o Δραστηριότητα  

o Εγκαταστάσεις και Υποδομές Επιχείρησης  

o Παραγωγική διαδικασία 

o Μετοχικό Κεφάλαιο  

o Οργάνωση και Διοίκηση  

o Απασχολούμενο προσωπικό και Οργανόγραμμα  



o Πελάτες – Δίκτυο Διανομής  

 

2. Ανάλυση Προτεινόμενης Επένδυσης  

 

o Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις προτεινόμενες υποδράσεις  

o Σκοπός και Στόχοι  

o Τόπος Εγκατάστασης  

o Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  

o Τεχνολογία νέου εξοπλισμού / επένδυσης και τυχόν επιπτώσεις:  

 στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής,  

 στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,  

 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.  

 

3. Χρηματοδότηση της Επένδυσης  

o Ίδια Κεφάλαια  

o Δανειακά Κεφάλαια  

 

4. Οικονομικότητα της επένδυσης 

Οικονομικές Προβλέψεις για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια μετά την επένδυση που 

να περιλαμβάνουν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων / Κερδοζημιών και Κατάσταση 

Ταμειακής Ροής στη βάση επεξηγηματικών υποθέσεων για το σύνολο των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Για να χαρακτηριστεί ένα σύνολο επενδύσεων μέσα σε μία επιχείρηση ως βιώσιμο, 

θα πρέπει καταρχήν η Καθαρά Παρούσα Αξία (Net Present Value), η οποία προκύπτει 

από τη σύγκριση των αναγόμενων στο παρόν μελλοντικών εισροών και εκροών σε 

ένα βάθος χρόνου 10 ετών, να είναι θετική (NPV>0). 

Τεκμηρίωση Συντελεστή Προεξόφλησης  

Υπολογισμός Ποσοστού Εσωτερικής Απόδοσης (IRR). 

 

Το απλοποιημένο σχέδιο βελτίωσης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να 

περιλαμβάνει τα σημεία 1 – 3 της τεχνοοικονομικής μελέτης. 



 Επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που εγκρίθηκε για οποιαδήποτε επιχορήγηση 

από άλλο Σχέδιο Ενισχύσεων για τις ίδιες επενδύσεις δεν δικαιούται χορηγία 

από το παρόν Καθεστώς. 

 Η επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που έχει οριστική καταδικαστική απόφαση 

δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε 

σχέση με προηγούμενο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-2013, δεν δικαιούται χορηγία 

από το παρόν Καθεστώς. 

 Η ίδια συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων θα αποδεικνύεται από 

επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με το φάκελο της αίτησης πχ. 

λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα της 

επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια 

προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται 

ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η 

πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για 

χρηματοδότηση της επένδυσης της.  Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού 

για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της, είναι απαραίτητη η 

υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για 

έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε 

με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν σε αξιολόγηση 

νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η Επενδυτική 

Πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων, τότε θα 

δίνεται χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της 

επιστολής προκαταρτικής έγκρισης για να παρουσιάσει τεκμηρίωση 

χρηματοδότησης της επένδυσης για υπογραφή της Συμφωνίας 

Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η προκαταρτική 

έγκριση θα ακυρώνεται. 

 Ποσοστό Χρηματοδότησης: Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω 

στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις 

ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020, το ύψος της 

ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. 



 Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των 

€10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000. H ενίσχυση 

θεωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τους 

περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 

Κανονισμούς του 2009 και 2012, το ανώτατο ποσό που μπορεί να 

παραχωρηθεί σε κάθε δικαιούχο την τριετία ανέρχεται στα €200.000.  

 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 δανεισμό από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε με ίδιους πόρους.  

 Διάρκεια Υλοποίησης των Δράσεων: Η καταληκτική ημερομηνία για την 

επιλεξιμότητα των δαπανών των Έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της 

συγκεκριμένης Δράσης θα είναι δύο χρόνια μετά την ημερομηνία υπογραφής 

της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του Δικαιούχου και της 

ΟΤΔ. Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις το χρονικό αυτό διάστημα 

δύναται να διαφοροποιηθεί μετά από έγκριση του Τμήματος Γεωργίας 

(Μονάδα Εφαρμογής).  

 

Επιλέξιμες Υποδράσεις 

 

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην 

προβολή και ανάδειξη του αυθεντικού παραδοσιακού προσώπου της κυπριακής 

υπαίθρου. Αποκλείονται έργα που εμπίπτουν σε σχέδια χορηγιών από άλλα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή του ΚΟΤ ή του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως. Δεν είναι επιλέξιμες, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, δράσεις σε 

Διατηρητέες Οικοδομές ή Αρχαία Μνημεία. Πιο κάτω γίνεται ανάλυση των 

επιλέξιμων δράσεων. 

 

19.2.2.1 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 

υποδομών διανυκτέρευσης 

Η υποδράση στοχεύει στην ίδρυση/ στην επέκταση/ στον εκσυγχρονισμό μικρής 

δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης. Στην υποδράση αυτή επιλέξιμα είναι τα 



τουριστικά καταλύματα και τα μικρά ξενοδοχεία. Τα μικρά ξενοδοχεία για να είναι 

επιλέξιμα δεν θα πρέπει να έχουν περισσότερες από 30 κλίνες.  

 

19.2.2.2 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης  

Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση χώρων εστίασης κατάλληλων για την 

ανάπαυση και ψυχική ανάταση κυρίως των περιηγητών και των επισκεπτών της 

περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

της δράσης: 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων εστίασης (ταβερνών/ εστιατορίων/ 

καφετεριών / κλπ).  

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός άλλων χώρων εστίασης (π.χ καφενεία).  

Στην υποδράση αυτή επιλέξιμοι είναι οι χώροι εστίασης των οποίων ο συνολικός 

εσωτερικός καλυμμένος χώρος δεν υπερβαίνει τα 250 τ.μ.  

 

19.2.2.3 Εμπλουτιστικές δραστηριότητες  

Εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την 

παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, την ψυχαγωγία κλπ. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα 

θεματικά πάρκα, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, τα εκθετήρια πώλησης 

παραδοσιακών προϊόντων, καταστήματα λιανικής πώλησης παραδοσιακών 

προϊόντων, εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων /τεχνών/ άλλων ασχολιών, 

εργαστήρια καλών τεχνών, μουσειακοί /εκθεσιακοί χώροι, τα κέντρα πολλαπλού 

χαρακτήρα, κ.α. Πιο κάτω γίνεται ανάλυση των εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων: 

 

19.2.2.3.1 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 

Μέσα από την υποδράση επιδιώκεται:  

η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ειδών λαϊκής 

τέχνης και χειροτεχνίας,  

η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους και το προϊόν τους χρησιμοποιείται ως πρώτη 

ύλη σε άλλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή στις κατασκευές (π.χ. παραγωγή πυλού για 

τα εργαστήρια κεραμικής, επεξεργασία κουκουλιών μεταξοσκώληκα κλπ), 



Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν μέσω της δράσης είναι: 

εργαστήρια κεραμικής, ψηφιδωτού, καλαθοπλεκτικής, κεντητικής, υφαντικής, 

παραδοσιακών στολών, ξυλογλυπτικής, αργυροχρυσοχοϊας, επεξεργασίας μετάλλου, 

δερμάτινων ειδών κλπ. 

 

19.2.2.3.2 Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί καταστημάτων λιανικής 

πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα  

Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση καταστημάτων λιανικής πώλησης που 

σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και παρασκευασμάτων  

(π.χ. μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού). 

 

19.2.2.3.3 Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί άλλων εμπλουτιστικών 

δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, 

τα τοπικά προϊόντα, την ψυχαγωγία κλπ.  

Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό 

χώρων αναψυχής που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα 

γεωργικά προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα, την ψυχαγωγία κλπ (κέντρα πολλαπλού/ 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα κλπ). Στην υποδράση αυτή εντάσσονται και οι ιδρύσεις, 

επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί θεματικών πάρκων καθώς και τα επισκέψιμα 

αγροκτήματα. Στα επισκέψιμα αγροκτήματα ενισχύεται η μετατροπή γεωργικών/ 

κτηνοτροφικών μονάδων σε επισκέψιμους χώρους με εκπαιδευτικό ή/και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ως επισκέψιμο αγρόκτημα θεωρείται η οργανωμένη 

ανάπτυξη, η οποία λειτουργεί υπό ενιαία ιδιοκτησία και διαχείριση και έχει ως κύρια 

μια γεωργική/ κτηνοτροφική δραστηριότητα η οποία συνοδεύεται με την 

ενημέρωση/ ψυχαγωγία των επισκεπτών σχετικά με την αγροτική παραγωγή και 

την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Το 

επισκέψιμο αγρόκτημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο μεμονωμένα ή συνδυαστικά με 

αίθουσα εκπαιδεύσεων/ πολλαπλών χρήσεων, χώρους γευσιγνωσίας 

διαμορφωμένους για γευστική δοκιμή, χώρους παρασκευής, παρουσίασης και 

πώλησης γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και προϊόντων 

χειροτεχνίας (π.χ. παραγωγή ειδών κεραμικής, καλαθοπλεκτικής, κεντητικής, 

επεξεργασία κουκουλιών μεταξοσκώληκα).  

Το επισκέψιμο αγρόκτημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:  



καλλιεργήσιμη έκταση και 

φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και  

μεμονωμένα ή συνδυαστικά κάποιο από τα ακόλουθα:  

δυνατότητα εκπαίδευσης ή/ και  

δυνατότητα επίδειξης/ παρακολούθησης/ συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία 

γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και προϊόντων χειροτεχνίας ή/ και 

χώρο γευσιγνωσίας ή/ και  

χώρο εστίασης/ τουριστικό κατάλυμα βάσει τους Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 2005 ή/ και 

χώρους άθλησης/ ψυχαγωγίας (π.χ ιππασία, τοξοβολία, υπαίθριο παιδότοπο).  

Το επισκέψιμο αγρόκτημα μπορεί εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και 

δυνατότητες να αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και 

προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Στις περιπτώσεις που το επισκέψιμο 

αγρόκτημα περιλαμβάνει στοιχεία διαμονής και εστίασης των επισκεπτών, αυτά θα 

πρέπει να είναι σε περιορισμένο ποσοστό και δεν θα πρέπει να καθορίζουν τον κύριο 

χαρακτήρα της ανάπτυξης, αλλά να προορίζονται σαφώς για τη λειτουργική της 

στήριξη. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 

1305/2013, αφορούν δαπάνες για:  

(α) Οικοδομικά έργα 

(β) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 

(γ) Νέα μηχανήματα, νέο εξοπλισμό και νέα έπιπλα. 

(δ) Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων 

συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων κλπ) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές 

εργασίες ή οικονομικών συμβούλων για την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης.  

Εννοείται ότι:  

Επιλέξιμη για έγκριση είναι η δαπάνη που τεκμηριώνεται με επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Επιλέξιμη για παροχή χορηγίας είναι η πραγματική καταβληθείσα δαπάνη που 

συνοδεύεται από τιμολόγια και εξοφλημένες αποδείξεις.  



1. Οικοδομικά έργα: 

Η συγκεκριμένη επιλέξιμη κατηγορία δαπανών αφορά τη δημιουργία, αναβάθμιση, 

εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών. 

Τα κτίρια/ υποστατικά πρέπει να συνάδουν με την αρχιτεκτονική σύνθεση και τη 

μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου και να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 

παραδοσιακή τοπική κουζίνα, κουλτούρα και πολιτισμό. 

Η κατηγορία δαπανών περιλαμβάνει: 

Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και αποκατάσταση κτιρίων και υποστατικών. Σε 

περίπτωση που η ανέγερση διενεργείται σε ακίνητο που δεν ανήκει στον αιτητή, τότε 

απαιτείται συμφωνία μίσθωσης του ακινήτου μεταξύ του αιτητή και του ιδιοκτήτη 

του ακινήτου, η οποία να έχει διάρκεια άνω των πέντε ετών.  

Σημειώνεται ότι η αγορά κτιρίου, καθώς και το κόστος απόκτησης της γης δεν 

αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα 

πυρασφάλειας, κλιματισμού και εξαερισμού. 

Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης 

της ρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού καθώς και συστήματα 

ασφάλειας και υγιεινής.  

Δαπάνες που προκύπτουν από τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας 

και τη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία και κατά την κρίση 

της ΟΤΔ κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες της επιχείρησης ανάλογα με τη 

δραστηριότητα.  

Για οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να με την αίτηση να επισυνάπτεται η 

Πολεοδομική Άδεια. Η μη προσκόμιση της Πολεοδομικής άδειας με την αίτηση 

αποτελεί λόγο απόρριψης Η προσκόμιση της Άδειας Οικοδομής μπορεί να γίνει το 

αργότερο κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας 

Χρηματοδότησης μεταξύ του Δικαιούχου και της ΟΤΔ. Επέκταση της περιόδου 

προσκόμισης της Άδειας Οικοδομής μπορεί να αποφασιστεί και να κοινοποιηθεί προς 

τους αιτητές από την ΟΤΔ μετά από έγκριση του Τμήματος Γεωργίας (Μονάδα 

Εφαρμογής).  



Για τις οικοδομικές εργασίες θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος των 

κτιρίων (εξαιρουμένης της αξίας της γης) βάσει τεκμηριωμένων παραστατικών όπως 

τιμολόγια, αποδείξεις, βεβαιώσεις κλπ.  

Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών, περιλαμβανομένων των κατασκευών από 

συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος των 

υλικών κατασκευής το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα τιμολόγια/ 

παραστατικά αγοράς τους. Η αξιοποίηση των εργατικών της επιχείρησης και της 

οικογενειακής εργασίας ωφελεί την επιχείρηση, αφού οδηγεί στον περιορισμό των 

συνολικών δαπανών της. 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων που αφορούν οικοδομικές εργασίες η υλοποίηση των 

οποίων άρχισε πριν από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση υπογραμμένη τόσο από τον αιτητή όσο και από τον 

αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό του έργου, στην οποία να γίνεται λεπτομερής 

περιγραφή των υλοποιηθέντων εργασιών, μαζί με αναλυτική κατάσταση περιγραφής 

του κόστους τους. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν θα θεωρούνται 

επιλέξιμες. 

Νοείται ότι οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μετατροπές και επεκτάσεις θα 

γίνονται αποδεκτές για σκοπούς ενίσχυσης μόνο εφόσον εξασφαλίζονται όλες οι 

σχετικές άδειες και παρουσιάζονται τα απαιτούμενα παραστατικά όπως αναλύονται 

στο έντυπο αίτησης.  

 

2. Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 

Η κατηγορία αυτή των δαπανών περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, μη κινητό 

εξοπλισμό, αγορά απαιτούμενων υλικών και Η/Μ εξοπλισμού, ηλεκτρικές-

υδραυλικές-μηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, 

δημιουργία αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας (γήπεδα, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, 

αντισφαίρισης, κλπ.), παιδικής χαράς, υδατοδεξαμενής, κολυμβητικής δεξαμενής, 

περγκόλων, πλακοστρώσεων, περιτοιχισμάτων, βαθμίδων, κλπ.) σε σχέση με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

 

 

 

 



3. Μηχανήματα/ εξοπλισμός/ έπιπλα: 

 Η αγορά νέου εξοπλισμού, νέων μηχανημάτων και νέων επίπλων είναι επιλέξιμη. 

Οποιοσδήποτε εξοπλισμός, μηχάνημα κριθεί επιλέξιμο για ενίσχυση, θα πρέπει να 

φέρει πινακίδα με μοναδικό αριθμό (serial number). 

Όλα τα μηχανήματα/μηχανικός εξοπλισμός που ενισχύονται πρέπει να είναι 

καινούργια (brand new) και να είναι πρόσφατης κατασκευής, δηλαδή να έχουν 

κατασκευαστεί από το εργοστάσιο το μέγιστο 5 χρόνια πριν την αγορά. Ανεξάρτητα 

από το έτος κατασκευής, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 

καινούργια και κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχεται κατά πόσο η κατάσταση τους 

ανταποκρίνεται για καινούργιο μηχάνημα. 

Σημειώνεται ότι ο κινητός εξοπλισμός με αξία ανά τεμάχιο κάτω των 100 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν επιχορηγείται. Εξαίρεση αποτελούν οι 

καρέκλες και τα τραπέζια, των οποίων η αξία ανά τεμάχιο μπορεί να είναι μικρότερη 

των 100 ευρώ. 

Επίσης, τα σκευή (μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια, χύτρες, ταψιά, κτλ), οι μικρές 

ηλεκτρικές συσκευές (καφετιέρα, τοστιέρα, βραστήρας, κτλ.) και ο ιματισμός 

(σεντόνια, κουβέρτες, κουβερλί, παπλώματα, κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.) δεν 

είναι επιλέξιμα για σκοπούς χορηγίας. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η κινητή επίπλωση του εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου της οικοδομής θα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη και να σέβεται την 

αρχιτεκτονική σύνθεση και μορφολογία του κτιρίου καθώς και τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου. Να αποφεύγεται η χρήση παραδοσιακών επίπλων και 

αντικειμένων από άλλη χώρα και που τείνουν να συγχύζουν και να παραπλανούν την 

ιστορική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και διακόσμησης στην Κύπρο. Επίσης, να 

αποφεύγεται η χρήση απομιμήσεων υλικών (π.χ. πλαστικό ή αλουμίνιο που 

μιμούνται το ξύλο) όπως και πλαστικές καρέκλες και τραπέζια μαζικής παραγωγής. 

Επίσης, να αποφεύγεται η τοποθέτηση κεραιών τηλεόρασης, δορυφορικών κεραιών 

κ.λπ. σε ιδιαιτέρως εμφανή σημεία καθώς και η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, 

φωτοβολταϊκών πλακών σε εμφανή σημεία των κτισμάτων. Επίσης, να αποφεύγεται 

η τοποθέτηση τυποποιημένων διαφημιστικών τεντών κλπ. Ο εξοπλισμός θα πρέπει 

να επαρκεί χωρίς να δημιουργεί συνωστισμό στον χώρο και να επιτρέπει την 

ελεύθερη διακίνηση των θαμώνων. Ο συνδυασμός παραδοσιακών και μοντέρνων 



επίπλων επιτρέπεται, νοουμένου ότι αυτός είναι αρμονικός και προσθέτει αισθητική 

και άνεση στους θαμώνες.  

Το κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η 

χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance and Freight -Αξία, Ασφάλεια και 

Ναύλος) όταν αυτά εισάγονται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την 

τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την εγχώρια αγορά.  

Παραδείγματα επιλέξιμου εξοπλισμού: 

Εντοιχισμένος εξοπλισμός 

Κινητός Εξοπλισμός  

Μηχανήματα 

Συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού και μέτρων πυρασφάλειας. 

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

 

4. Αμοιβές Συμβούλων: 

Το επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες μελέτης και επίβλεψης Αρχιτεκτόνων, 

Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιμετρητών, Διακοσμητών 

Εσωτερικού/ Εξωτερικού Χώρου και άλλων παρόμοιων δαπανών, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 8% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι η αμοιβή για τη συνολική επίβλεψη του έργου δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% και η αμοιβή για τις μελέτες το 6%, των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης για σκοπούς του 

Καθεστώτος – ανώτατο ποσό μέχρι €2.000. Για την ετοιμασία απλοποιημένων 

Σχεδίων Βελτίωσης το ανώτατο ποσό αμοιβής είναι €200.  

Σημειώνεται ότι, το κόστος α) ετοιμασίας της αίτησης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, 

ενώ β) της τεχνοοικονομικής μελέτης και του απλοποιημένου Σχεδίου Βελτίωσης 

είναι επιλέξιμο. Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιαστεί 

αντίγραφο της σχετικής μελέτης. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

Διευκρινίζεται ότι τα ακόλουθα δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες:  

Ο ΦΠΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών.  



Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά 

καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.  

Τα εργατικά της επιχείρησης καθώς και η οικογενειακή εργασία.  

Δαπάνες που αφορούν οικοδομικές εργασίες, μηχανήματα και εξοπλισμό, η 

υλοποίηση/ αγορά των οποίων πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή της 

αίτησης. 

Το κόστος ετοιμασίας της αίτησης. 

Δαπάνες των οποίων η πραγματική καταβολή τους δεν τεκμηριώνεται με επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία.  

Μεταχειρισμένα μηχανήματα και εξοπλισμός.  

Η αγορά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η αγορά/ ανάπτυξη λογισμικού, από 

συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις. 

Η αγορά κτιρίου, καθώς και το κόστος απόκτησης της γης.  

Δαπάνες σε Διατηρητέες Οικοδομές ή Αρχαία Μνημεία.  

 

Ημερομηνία επιλεξιμότητας των Δαπανών: 

Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης (εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες που αφορούν 

στις διάφορες μελέτες για το σχεδιασμό της επένδυσης).  

Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της προκαταρτικής έγκρισης από την 

ΟΤΔ, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και δεν δεσμεύει την τελική 

απόφαση της ΟΤΔ και της Μονάδας Εφαρμογής του Καθεστώτος σχετικά με την 

έγκριση ή μη της αίτησης. 

Για σκοπούς του Καθεστώτος, ως ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται:  

Για τα μηχανήματα/ εξοπλισμό ή υλικά που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις τα 

οποία εισάγονται από την αιτήτρια επιχείρηση από το εξωτερικό, η ημερομηνία 

εισαγωγής τους/ παραλαβής τους. 

Για τα μηχανήματα/ εξοπλισμό/μεταφορικά μέσα που η επιχείρηση αγοράζει από 

την εγχώρια αγορά, η ημερομηνία του τιμολογίου του προμηθευτή. 

Για τα κτίρια/επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών/διαμόρφωση χώρων καθώς και 

για τις υπόλοιπες δαπάνες, οι ημερομηνίες των τιμολογίων που θα παρουσιάζονται.  



Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών 

 

Κατά το στάδιο της υλοποίησης των προτεινόμενων επενδυτικών δράσεων, για να 

θεωρούνται οι πληρωμές επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει απαραίτητα να τηρούνται τα 

πιο κάτω: 

Σε όλους τους αιτητές που εγκρίνονται προκαταρκτικά θα αποστέλλεται:  

α) επιστολή για ανανέωση της γραπτής δήλωσης του αιτητή για τη χορήγηση 

ενίσχυσης de minimis και β) επιστολή προκαταρκτικής έγκρισης στην οποία θα 

περιγράφεται και ο τρόπος καταβολής των δαπανών. Η επιστολή προκαταρκτικής 

έγκρισης θα αποσταλεί αφού πρώτα ανανεωθεί η γραπτή δήλωση του αιτητή για τη 

χορήγηση ενίσχυσης de minimis. 

Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα 

εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και οι αποδείξεις εξόφλησής 

τους.  

Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών για τη διευθέτηση της πληρωμής θα πρέπει: 

(α) ο εργολάβος να υποβάλει στο δικαιούχο αίτηση πληρωμής δαπανών, η οποία 

πρέπει να υποστηρίζεται από τιμολόγια ή/ και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα μέσω 

των οποίων η αίτηση μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς αναλόγως της προόδου των 

εργασιών, με βάση το δελτίο ποσοτήτων,  

(β) ο μελετητής/ επιβλέπων μηχανικός του έργου αφού πραγματοποιήσει τους 

απαραίτητους ελέγχους, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της αίτησης 

(καταλληλότητα της τεκμηρίωσης και της φυσικής εκτέλεσης του Έργου) θα εκδίδει 

διατακτικό πληρωμής,  

(γ) ο δικαιούχος βάσει του διατακτικού πληρωμής θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό 

στον εργολάβο. Η καταβολή της πληρωμής θα πρέπει να γίνεται με τις 

περιγραφόμενες στην παρούσα Πρόσκληση μεθόδους  

(δ) ο εργολάβος θα εκδίδει τη σχετική απόδειξη προς το δικαιούχο  

(ε) ο δικαιούχος, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στην παρούσα Πρόσκληση φάσεις 

του Έργου θα υποβάλει στην ΟΤΔ, αίτημα πληρωμής με τα σχετικά αριθμημένα, 

επίσημα και εξοφλημένα, με βάση τα οποία θα γίνει η πληρωμή της σχετικής 

επιδότησης που του αναλογεί.  

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά οικοδομικές εργασίες για τη διευθέτηση της 

πληρωμής ο δικαιούχος αφού καταβάλει στον πωλητή την πληρωμή θα υποβάλει 



στην ΟΤΔ, αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στην παρούσα 

Πρόσκληση φάσεις του Έργου. Στο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να επισυνάπτονται 

τα σχετικά αριθμημένα, επίσημα και εξοφλημένα τιμολόγια/ αποδείξεις με βάση τα 

οποία θα γίνει η πληρωμή της σχετικής επιδότησης που του αναλογεί.  

Τα τιμολόγια πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, 

πλήρως συμπληρωμένα και να αναφέρουν όλα τα στοιχεία αυτού που τα εκδίδει, με 

σκοπό να είναι δυνατό να γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι. Τα πιο πάνω έγγραφα 

θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του αιτητή.  

Τα τιμολόγια πρέπει να είναι από εταιρείες ή από ιδιώτες οι οποίοι / ες είναι 

απαραίτητα εγγεγραμμένοι / ες στο Μητρώο ΦΠΑ.  

Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές 

μηχανημάτων/ εξοπλισμού που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται 

αποδεκτά. 

Τιμολόγια με αξία πάνω από €3.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δεν θα 

γίνονται αποδεκτά εάν η εξόφληση τους γίνεται με μετρητά. Οι πληρωμές θα πρέπει 

να γίνονται με επιταγές του δικαιούχου αιτητή στο όνομα του προμηθευτή ή με 

πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπέζης και πάλιν μόνο στο όνομα του προμηθευτή. Με 

την υποβολή των τιμολογίων / αποδείξεων πληρωμής (αίτημα πληρωμής) πρέπει να 

υποβάλλονται αντίγραφα των επιταγών που εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών 

ή  / και αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και οι ανάλογες 

καταστάσεις λογαριασμού του αιτητή (bank statements) στις οποίες θα φαίνονται οι 

χρεώσεις που έγιναν, με βάση τις πληρωμές που έγιναν για τα τιμολόγια που 

υποβάλλονται με το αίτημα πληρωμής.  

Σημειώνεται ότι η ενέργεια της κοστολόγησης μιας δράσης από τον ίδιο προμηθευτή 

με διάφορα τιμολόγια με ποσό πληρωμής κάτω των 3.000 ευρώ ανά τιμολόγιο, για 

αποφυγή της σχετικής υποχρέωσης, δεν θα γίνεται αποδεκτή και ισχύει η 

υποχρέωση για τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται για τα τιμολόγια που αφορούν 

ποσά πέραν των 3.000 ευρώ. Η ενέργεια κοστολόγησης των διαφόρων δράσεων με 

ποσό μικρότερο των 3.000 ευρώ, που αγοράζονται την ίδια χρονική στιγμή, σε 

διαφορετικά τιμολόγια, για την αποφυγή της πιο πάνω υποχρέωσης, δεν θα γίνεται 

επίσης αποδεκτή και πρέπει η εξόφλησή τους να γίνεται όπως προνοείται για αυτά 

με αξία πάνω από 3.000 ευρώ.  



Για μηχανήματα/ εξοπλισμό αξίας πάνω από €10.000 να υποβάλλονται δύο 

συγκρίσιμες προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές.  

Στην περίπτωση των οικοδομικών εργασιών ανεξάρτητα από το ποσό επένδυσης να 

υποβάλλονται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές από τρεις διαφορετικούς 

αδειούχους εργολάβους. Οι προσφορές θα πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικό Δελτίο 

Ποσοτήτων, το οποίο θα αποτελεί μέρος της μελέτης του έργου. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να προσκομιστεί δεύτερη ή τρίτη προσφορά αυτό 

θα πρέπει να αιτιολογηθεί γραπτώς. Η ΟΤΔ θα αποφασίζει κατά πόσο η αιτιολογία 

είναι επαρκής ή όχι. 

Ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Σε 

περίπτωση που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθυμεί να επιλέξει την προσφορά 

με την ψηλότερη τιμή, θα πρέπει να αιτιολογήσει γραπτώς την απόφασή του στην 

ΟΤΔ, η οποία θα εξετάσει το σχετικό αίτημα και θα αιτιολογήσει γραπτώς την 

απόφασή της.  

Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η 

εκχώρηση του σε τρίτους. 

Στις περιπτώσεις ομίλων εταιρειών (επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

Σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 

και αριθμό 2003/361/ΕΚ) - η χορηγία θα συμψηφίζεται έτσι ώστε αυτή που θα 

δικαιούνται όλες οι εταιρείες του ομίλου να μην ξεπερνά τα καθορισμένα ανώτατα 

ποσά.   

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο στη επένδυση που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται 

αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να αγοράζονται από τρίτους. Κατά 

συνέπεια, σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων ή πρώτων υλών από συγγενικά 

πρόσωπα/ επιχειρήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος αγοράς ή και 

κατασκευής τους. Σημειώνεται ότι η αγορά υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και η 

αγορά/ ανάπτυξη λογισμικού από συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις δεν είναι 

επιλέξιμη δαπάνη. 

Η ΟΤΔ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού του τελικού επιλέξιμου κόστους για όλες τις 

κατηγορίες δαπανών της προτεινόμενης επένδυσης.  

Ο Δικαιούχος για να λάβει χορηγία στα πλαίσια του Καθεστώτος, θα πρέπει να έχει 

διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 



Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

(Φόρος Εισοδήματος). 

Άλλες Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

Για την προβολή/ πληροφόρηση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1305/2013 και στον  

Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής με αρ. 808/ 2014.  

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται όπως τοποθετήσουν αφίσα με πληροφορίες σχετικά με 

την χρηματοδοτούμενη πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3), όπου θα επισημαίνεται η 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό 

όπως η είσοδος σε κτίριο.  

Σε περίπτωση που η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις €50.000 οι δικαιούχοι 

υποχρεούνται όπως τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο των εγκαταστάσεων τους, 

μεταλλική επεξηγηματική πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον  150 εκ Χ 100 εκ όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής με 

αρ. 808/ 2014.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει διαδικτυακό τόπο, που διατηρεί για 

επαγγελματική χρήση, θα πρέπει να τοποθετήσει σύντομη περιγραφή με 

πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδοτούμενη πράξη, όπου θα επισημαίνεται η 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.  

Τονίζεται ότι η χορηγία επιστρέφεται, εάν το έργο εγκαταλειφτεί κατά το στάδιο 

υλοποίησής του ή εάν εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο, 

συμβεί ένα από τα ακόλουθα: 

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

παρέμβασης της ΟΤΔ· 

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής, η οποία παρέχει 

σε μία εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα·  

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των 

όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης.  

 

 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΝΟΨΗ 

 

Για αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων ή τυχόν παρερμηνείας, επαναλαμβάνεται 

ότι το παρόν έντυπο δεν αποτελεί προκήρυξη της Δράσης από της ΟΤΔ 

Τροόδους και δεν αποτελεί οποιαδήποτε δέσμευση για τους όρους που 

περιγράφονται πιο πάνω και ότι δύναται μέρος ή σύνολο των όρων να 

τροποποιηθούν πριν από την προκήρυξη της Δράσης.   

Η ΟΤΔ σε πιθανή προκήρυξη της Δράσης, θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος όπου θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να 

υποβάλλουν τις Αιτήσεις τους στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης 

επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες».  

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει εγχειρίδιο εφαρμογής της Δράσης, Παραρτήματα, 

Έντυπο Αίτησης και άλλες πληροφορίες που πιθανόν να κρίνει ότι είναι σημαντικές 

για τους αιτητές. Τα έντυπα θα διατίθενται δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους είτε 

από τα γραφεία της εταιρείας είτε ηλεκτρονικά.  

Από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, θα υπάρχει χρονικό περιθώριο στο 

οποίο θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις. Ισχύουσες θα είναι μόνο οι Αιτήσεις 

που θα παραληφθούν από την ΟΤΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με 

ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της Αίτησης να περιέλθει ομοίως μέχρι την 

προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια Αίτηση υποβληθεί ή περιέλθει 

στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε 

αυτούς που την υπέβαλαν. 

 

Διευκρινήσεις για τον Συνολικό Προϋπολογισμό της προκήρυξης, χρονική διάρκεια 

υποβολής προτάσεων, διαδικασίες αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων, 

κ.α. θα περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο εφαρμογής κατά την προκήρυξη της 

δράσης.  

 



Σημαντικά στοιχεία προς τους αιτητές:  

1. Οι αιτητές και οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στην 

περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους όπως αυτή τροποποιείται από 

καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τα μέλη και το καταστατικό της εταιρείας.   

2. Να επιδιώκετε η δημιουργία και η αναβάθμιση αγροτουριστικών 

μονάδων οι οποίες θα δίνουν έμφαση στις εμπλουτιστικές 

δραστηριότητες και θα διαφοροποιούν το αγροτουριστικό προϊόν της 

περιοχής.   

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που θα αναφέρονται 

στο έντυπο αίτησης. Εάν κάποιο δικαιολογητικό δεν επισυναφθεί θα δίνεται 

χρονική διάρκεια η οποία θα καθορίζεται εκ των προτέρων για επισύναψη 

τους. Αυτό δεν θα ισχύει για την Πολεοδομική Άδεια. Αίτηση που θα 

παραλαμβάνεται και δεν θα έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική Άδεια θα 

απορρίπτεται. Αιτήσεις που έχουν εξασφαλίσει την Πολεοδομική Άδεια θα 

προχωρούν σε αξιολόγηση και σε περίπτωση έγκρισης τους θα πρέπει να 

προσκομίσουν την Άδεια Οικοδομής και να αποδείξουν την οικονομική 

επάρκεια ολοκλήρωσης του έργου. Εάν δεν εξασφαλιστεί η Άδεια 

Οικοδομής και η οικονομική επάρκεια ολοκλήρωσης του έργου τότε η 

αίτηση θα απορρίπτεται.  

4. Όλες οι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εμπρόθεσμα και θα πληρούν τους 

όρους επιλεξιμότητας, θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης και της 

βαθμολόγησης. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης από 

την ΟΤΔ για αξιολόγηση των αιτήσεων και βαθμολόγηση τους. Τα έργα που 

θα επιλεγούν είναι εκείνα που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία βάση κριτηρίων και σε σχέση πάντοτε με το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό. Οι αιτητές θα έχουν το δικαίωμα των ενστάσεων. Οι τελικές 

αποφάσεις της ΟΤΔ Τροόδους θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης 

Leader της ΟΤΔ Τροόδους. Για όλες οι αποφάσεις της ΟΤΔ Τροόδους, και η 

διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων 

καθώς επίσης και η τελική επιλογή των έργων, θα γίνεται υπό τον 

εποπτικό έλεγχο του Τμήματος Γεωργίας, της Διαχειριστικής Αρχής του 

ΠΑΑ 2014-2020 και του Κ.Ο.Α.Π. 



5. Με βάση τις πληροφορίες του παρόντος εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ωριμάζουν την πρόταση τους (Αρχιτεκτονικά σχέδια, 

Κοστολόγιο, Επιμέτρηση Ποσοτήτων, Εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και 

Άδειας Οικοδομής, Τεχνοοικονομική Μελέτη και Γενική περιγραφή της 

πρότασης τους), αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έναρξη 

υλοποίηση των δράσεων τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες γίνουν πριν την 

υποβολή της αίτησης και πριν το στάδιο της αξιολόγησης θα 

θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η ευθύνη για 

την επιλεξιμότητα των δράσεων βαρύνει αποκλειστικά τους αιτητές.  


