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Νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Υπ

Ενέργειας Αντιπροσωπεία EE και ΚΕΒΕ παρουσιάζουν τέσσερα σχέδια
επιδοτούμενων

προγραμμάτων

για τη δημιουργία νέων

Παρουσίαση
πραγματοποιήθηκε

επιχειρήσεων

χθες στο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το ΚΕΒΕ
ως μέλος του Enterprise Europe Network σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου
Βιομηχανίας και Τουρισμού την
της EE στην Κύπρο και το Δίκτυο
Ενημέρωσης Europe Direct διοργανώνουν σειρά
Αντιπροσωπεία

ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση
Προγραμμάτων Χρηματοδότησης όπως
των Σχεδίων Γυναικείας και Νεανικής
και των Προγραμμάτων Leader
Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για τα

I

Leader 2014-2020 Γεωργίας Καθεστώτος
Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Δράσεις
αγροτουρισμού και άλλων μη γεωργικών
όπως παραδοσιακά εστιατόρια
επισκέψιμα αγροκτήματα κ.λπ
Leader 2014-2020 Αλιείας Προτεραιότητα
της Ένωσης 4 Δράσεις για Λιανικό Εμπόριο
και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων Αλιευτικό
Τουρισμό Καταδυτικό Τουρισμό Ενίσχυση
νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων
εστίασης φρέσκου ψαριού κ.λπ
Κύριος σκοπός των ημερίδων είναι να
οι εν δυνάμει επιχειρηματίες για τις
δυνατότητες χρηματοδότησης μιας καινούριας
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των
19.2

δραστηριοτήτων

I

ενημερωθούν

προγραμμάτων αυτών αλλά και υφιστάμενοι
επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
σε δράσεις αλιείας αγροτουρισμού
και άλλων μη γεωργικών δραστηριοτήτων όπως
παραδοσιακά εστιατόρια επισκέψιμα αγροκτήματα
κ.λπ

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι οι παρουσιάσεις
των προγραμμάτων Leader Αλιείας και
Γεωργίας διαφέρουν σε κάθε πόλη λόγω των
διαφορετικών δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν
σε κάθε περιοχή
Τα σεμινάρια που ακολουθούν θα
πραγματοποιηθούν

νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα
η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι
μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018 Αναφέρεται επίσης
ότι το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
καλύπτει νέους και νέες ηλικίας 20 40 ενώ
το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
καλύπτει γυναίκες ηλικίας 18 55 ετών
Πα τη

στην Πάφο στις 5/02/2018 στα
Γραφεία του ΕΒΕ 10:30 13:30 στη Λευκωσία
στις 12/02/2018 στο ΚΕΒΕ 10:30 13:30 και
στη Λάρνακα στις 14/02/2018 στο Αναπαλαιωμένο
κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας
Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως αρ 1
10:30 13:30

