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ΥΔΓΙΟ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΝΔΑΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
(αρ.01/4.2/3/11.2012/Υ)
Τν Υπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ, αλαθνηλώλεη ηελ
3ε πξόζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Σρεδίνπ
Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 2007-2013 «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη
Αληαγσληζηηθόηεηα» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Τακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. (Δ.Τ.Π.Α) θαη ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013.
Τν Σρέδην απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ λέσλ αλζξώπσλ (από 20 έσο 39 εηώλ) πνπ
επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά ζε νπνηαλδήπνηε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα εμαηξνπκέλσλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Οδεγό ηνπ Σρεδίνπ, αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηνπο , ηελ θαηάξηηζε θαη
ηα ηαιέληα ηνπο.
Ο ζθνπόο απηόο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε θηλήηξσλ
ππό ηελ κνξθή ρξεκαηνδνηηθώλ εληζρύζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ,
βηώζηκσλ πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ
αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ζηε ρξήζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ
παξαγσγήο θαη πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ζηελ
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
γεληθά ζηελ πξνώζεζε ζύγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε
ζηόρν ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ, εμειίμηκσλ θαη αληαγσληζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ.
Οη ρνξεγίεο πνπ ζα παξαρσξνύληαη ζηνπο λένπο θαη λέεο πνπ ζα
εληαρζνύλ ζην Σρέδην αλέξρνληαη ζην 50% πάλσ ζην θόζηνο ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηεο επέλδπζεο (εμνπιηζκόο, δηακόξθσζε ρώξσλ,

θαηάξηηζε , πξνώζεζε, θεθάιαην θίλεζεο) κε αλώηαην ύςνο ρνξεγίαο
αλά επηρείξεζε ηηο €70.000 θαη ηηο €50.000 γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο
κεηαπνίεζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο αληίζηνηρα. Τν ζπλνιηθό πνζό
πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξόζθιεζεο απηήο είλαη €2 εθ.,
θαζώο θαη νη εμνηθνλνκήζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από άιια Σρέδηα πνπ
εθαξκόδεη ε Υπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη
ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δ.Τ.Π.Α. .
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο από ηηο
26 Νοεμβπίος 2012 μέσπι και ηιρ 28 Φεβποςαπίος 2013.
Οι αιηήζειρ θα ππέπει να ςποβάλλονηαι μόνο ηασςδπομικά με
ζςζηημένη επιζηολή ζηη διεύθςνζη: Τποςπγείο Εμποπίος,
Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού, 1421, Λεςκωζία, με ηην ένδειξη
«σέδιο Νεανικήρ Επισειπημαηικόηηηαρ». Τν έληππν αίηεζεο θαη ν
Οδεγόο ηνπ Σρεδίνπ, δηαηίζεληαη από ηα Κεληξηθά θαη Δπαξρηαθά
Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο
θαη Τνπξηζκνύ (http://www.mcit.gov.cy) θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο
αξκόδηνπο Λεηηνπξγνύο ζηα πην θάησ ηειέθσλα:
Λεςκωζίαρ - Κενηπικά
Αλδξέα Αξανύδνπ 6, 1421 Λεπθσζία 22867178, 22867239, 22687194
Λεμεζού
Μηζηανύιε θαη Καβάδνγινπ 41, 1νο όξνθνο, SUN FRESH HOUSE
25819150, 25819151
Λάπνακαρ
Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ΄ 20, Γηακέξηζκα 301, Διέλεην Μέγαξν
24816160 /3/4/5/6/7/8
Πάθος
Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα Πάθνπ, Μπινθ Δ, 1νο όξνθνο 26804610
/1/2/3/5/7
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