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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------Αποστολή της Υπηρεσίας Εµπορίου του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού είναι η προώθηση των Κυπριακών εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών, η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του εµπορίου µε ξένες χώρες
και γενικά ο καθορισµός της εξωτερικής εµπορικής πολιτικής της Κύπρου. Προς
επίτευξη της αποστολής της, η Υπηρεσία είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία
µε τα Εµπορικά της Γραφεία στο εξωτερικό, µε το Κυπριακό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων
Κύπρου, µε τους διάφορους Επαγγελµατικούς Συνδέσµους, µε τις Πρεσβείες
ξένων χωρών στην Κύπρο, καθώς επίσης και απευθείας µε τον
εµποροβιοµηχανικό κόσµο.
Προς υλοποίηση των πιο πάνω, η Υπηρεσία διαχειρίζεται αριθµό σχεδίων και
προγραµµάτων και αναλαµβάνει δραστηριότητες, που στόχο έχουν την
υποβοήθηση των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των
εξαγωγών γεωργικών και βιοµηχανικών προϊόντων και επαγγελµατικών
υπηρεσιών, µε απώτερο στόχο την αύξηση και γεωγραφική διαφοροποίηση των
εξαγωγών. Τέτοια σχέδια, προγράµµατα και δραστηριότητες περιλαµβάνουν τη
διοργάνωση της συµµετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, την
καταχώρηση διαφηµίσεων σε διάφορα έντυπα του εξωτερικού, τη χρηµατοδότηση
της διεξαγωγής ερευνών αγοράς για διαπίστωση των προοπτικών εξαγωγής
κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση της χρήσης του
ηλεκτρονικού εµπορίου από κυπριακές επιχειρήσεις.
Για διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής του εµπορίου και βάσει του
κοινοτικού δικαίου, η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την έκδοση αδειών εισαγωγής
για κλωστοϋφαντουργικά και χαλυβουργικά προϊόντα, την έκδοση αδειών
εξαγωγής για προϊόντα διπλής χρήσης και στρατιωτικού εξοπλισµού, τον έλεγχο
εµπορίου ακατέργαστων διαµαντιών (∆ιαδικασία Κίµπερλυ) και τον έλεγχο
εµπορίου ειδών που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στην επιβολή θανατικής
ποινής ή άλλης τιµωρίας.

Πηνελόπη Κουλία
Αν. ∆ιευθύντρια Υπηρεσίας Εµπορίου
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εισαγωγή

3

Προγράµµατα /Σχέδια /Ενισχύσεις

3-11

1) Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης, ή /και
∆ιαφήµισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες.
3-8
(α)

Συµµετοχή σε Εκθέσεις όπου συµµετέχει το ΥΕΒΤ και στις
οποίες οι δικαιούχοι συµµετέχουν εντός του κρατικού
περιπτέρου.

(β)

Συµµετοχή σε εκθέσεις όπου δεν συµµετέχει το ΥΕΒΤ και οι
δικαιούχοι συµµετέχουν µε δικό τους περίπτερο.

(γ)

Ενέργειες προώθησης και προβολής των Γεωργικών
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

2) Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (de minimis), προς Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον Τοµέα της Μεταποίησης ή /και Εµπορίας Γεωργικών
Προϊόντων, για Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις που πραγµατοποιούνται στην
Εσωτερική Αγορά και σε τρίτες χώρες.
(α)

3-8

Συµµετοχή σε Εκθέσεις όπου συµµετέχει το
ΥΕΒΤ και στις οποίες οι δικαιούχοι συµµετέχουν
εντός του κρατικού περιπτέρου.

(β)

Συµµετοχή σε εκθέσεις όπου δεν συµµετέχει το
ΥΕΒΤ και οι δικαιούχοι συµµετέχουν µε δικό
τους περίπτερο.

3) Μέτρο 1 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική
Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ε.Ε.

8-11

4) Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες,
οι οποίες ενισχύονται από την ΕΕ.

Β.

8-11

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εισαγωγή
Προγράµµατα /Σχέδια /Ενισχύσεις

12
12-21

α) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις / βιοµηχανίες
Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν σε εµπορικές εκθέσεις στο
εξωτερικό, που οργανώνει το ΥΕΒΤ.

12-13
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β) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις / βιοµηχανίες
Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του
εξωτερικού.

13-16

γ) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις / βιοµηχανίες
Κυπριακών προϊόντων ή /και υπηρεσιών, οι οποίες συµµετέχουν σε «Εβδοµάδα
Κύπρου» στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού.

16-18

δ) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε Παραγωγούς /Βιοµηχάνους
/Εξαγωγείς, για διερεύνηση ξένων αγορών.
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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α) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε Εξαγωγείς Υπηρεσιών, οι
οποίοι συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

24-27

β) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης
γης, οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού. 27-30
γ) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε Εξαγωγείς Υπηρεσιών, για
διερεύνηση ξένων αγορών.
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δ) Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε Επιχειρήσεις Υπηρεσιών οι
οποίες συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανία και Τουρισµού.

34-37

ε) Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο (De Minimis)
37-40
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ
1. Εισαγωγές Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
2. Εισαγωγές Χαλυβουργικών Προϊόντων

41
41-43

α) Επιτήρηση για στατιστικούς λόγους–σύστηµα απλού ελέγχου

41-42

β) Ποσοτικοί περιορισµοί-σύστηµα διπλού ελέγχου.

42-43

3. Έλεγχος Εξαγωγών – Άδειες Εξαγωγής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Α. ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ασχολείται:
•

Με την προώθηση των γεωργικών προϊόντων που εµπίπτουν στο
Παράρτηµα 1 του Πίνακα της Συνθήκης της ΕΚ.

•

Την έρευνα αγορών.

•

Τη συλλογή και διανοµή εµπορικών πληροφοριών σε ενδιαφερόµενα µέρη,
σε συνεργασία µε τα Εµπορικά Κέντρα του Υπουργείου στο εξωτερικό.

Λειτουργοί του Κλάδου εκπροσωπούν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

(Υ.Ε.Β.&Τ.),

στα

διοικητικά

συµβούλια:

του

Συµβουλίου

Αµπελοοινοικών Προϊόντων (ΣΑΠ), του Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων
(ΣΕΠ), του Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (ΟΚΓΒ), και του
Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ).
Ο Κλάδος ασχολείται κυρίως µε την εφαρµογή τεσσάρων Σχεδίων, που αφορούν
«Ενέργειες Ενηµέρωσης, ∆ιαφήµισης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην
Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΧΕ∆ΙΑ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
1)

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης, ή /και

∆ιαφήµισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες
Χώρες.
∆ικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, όπως για παράδειγµα
Οµάδες/Ενώσεις Παραγωγών.
2)

Σχέδιο

Ενισχύσεων

Ήσσονος

Σηµασίας

(De

minimis),

προς

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τοµέα της Μεταποίησης ή /και
Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις
που πραγµατοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες.
∆ικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
µεταποίησης ή/και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως για παράδειγµα
3
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εταιρείες,

επιχειρήσεις,

Σύνδεσµοι

και

Οµάδες

/Οργανώσεις

/Ενώσεις

Παραγωγών.

Τα πιο πάνω Σχέδια περιλαµβάνουν:
(α)

Συµµετοχή σε εκθέσεις όπου συµµετέχει το Υ.Ε.Β.&Τ. και στις οποίες

οι δικαιούχοι συµµετέχουν εντός του κρατικού περιπτέρου
Ύψος Ενίσχυσης
¾ 100% για το ενοίκιο χώρου, το κόστος κατασκευής και τον εξοπλισµό του
περιπτέρου, συµπεριλαµβανοµένου της αποστολής, εκτελώνισης και
επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ 70% για το αεροπορικό εισιτήριο, σε οικονοµική θέση, για ένα άτοµο.
¾ 70% για το κόστος διαµονής, για ένα άτοµο, για την προηγούµενη και τις
µέρες της έκθεσης, µε ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ηµερησίως.
¾ Μέχρι €1.200 για το κόστος διαφηµιστικού υλικού (posters, banners,
brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως.
(β)

Συµµετοχή σε εκθέσεις όπου δεν συµµετέχει το Υ.Ε.Β.&Τ. και οι

δικαιούχοι συµµετέχουν µε δικό τους περίπτερο
Ύψος Ενίσχυσης
¾ 70% για το ενοίκιο χώρου, το κόστος κατασκευής και τον εξοπλισµό του
περιπτέρου, συµπεριλαµβανοµένου της αποστολής, εκτελώνισης και
επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ 70% για το αεροπορικό εισιτήριο, σε οικονοµική θέση, για ένα άτοµο.
¾ 70% για το κόστος διαµονής, για ένα άτοµο, για την προηγούµενη και τις
µέρες της έκθεσης, µε ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ευρώ ηµερησίως.
¾ Το συνολικό ανώτατο ποσό χορηγίας, για κάθε συµµετοχή ξεχωριστά,
ανέρχεται σε €4.300 για κανονικά εκθέµατα και σε €10.300 για ογκώδη
εκθέµατα.
Προϋποθέσεις/Κριτήρια
Και για τα δύο σχέδια (1) και (2) που αναφέρονται πιο πάνω, ισχύουν τα ακόλουθα:
¾ Γεωργικά προϊόντα είναι τα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του
Πίνακα

της

Συνθήκης

ΕΚ,

εκτός

των

προϊόντων

αλιείας

και

υδατοκαλλιέργειας.
4
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¾ Το συνολικό ανώτατο ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
€200.000, ανά δικαιούχο σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών
ετών. Η έναρξη της χρονικής αυτής περιόδου καθορίζεται µε βάση το
οικονοµικό

έτος,

όπως

αυτό

εφαρµόζεται

από

την

οικεία

εταιρεία/επιχείρηση.
¾ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώνουν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις,
αναλόγως της περίστασης, («Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για
Ενέργειες Προώθησης, ή /και ∆ιαφήµισης Γεωργικών Προϊόντων στην
Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες», ή «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος
Σηµασίας (De minimis), προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
Τοµέα της Μεταποίησης, ή/και Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για
Συµµετοχή

σε

Εµπορικές

Εκθέσεις

που

πραγµατοποιούνται

στην

Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»).
Υποβολή Αίτησης
Με την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση θα πρέπει:
9 Να περιληφθούν όλες οι εκθέσεις στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι προτίθενται
να λάβουν µέρος (είτε αφορούν εκθέσεις στις οποίες συµµετέχει το
Υ.Ε.Β.&Τ., είτε αφορούν εκθέσεις στις οποίες δεν συµµετέχει το Υ.Ε.Β.&Τ.
και οι επιχειρήσεις λαµβάνουν µέρος από µόνες τους).
9 Να δηλώσουν ενδεικτικά ποσά για: το κόστος του περιπτέρου, του
αεροπορικού εισιτηρίου και της διαµονής για ένα άτοµο.
9 Να δηλώσουν ενδεικτικά ποσά για διαφηµιστικά έξοδα, για τις εκθέσεις που
συµµετέχει το Υ.Ε.Β.&Τ.
9 Αναφορικά µε το Σχέδιο (2) πιο πάνω, να υποβάλουν δεόντως
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη «∆ήλωση» που έχει εκδοθεί δυνάµει
του Κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009, µε την οποία να
επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία, µε την έγκριση/λήψη του αιτούµενου ποσού,
δεν αναµένεται να ξεπεράσει το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων De
minimis, ύψους €200.000, που της έχει καταβληθεί από οποιαδήποτε
αρµόδια Αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά τα τελευταία τρία
οικονοµικά έτη υπό αναφορά.
Θα

πρέπει

επίσης

να

υποβάλλεται

δεόντως

συµπληρωµένη

και

υπογεγραµµένη, Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς
5
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την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006 της 15.02.2006
(Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης).
9 Για τις εκθέσεις τις οποίες διοργανώνει το Υ.Ε.Β.&Τ., θα πρέπει να
δηλώνεται συµµετοχή συµπληρώνοντας ακόµα µία αίτηση, την οποία
χειρίζεται ο Κλάδος Προώθησης Βιοµηχανικών Προϊόντων.
Καταβολή Ενίσχυσης
¾ Γίνεται µε την υποβολή και έγκριση από τους αρµόδιους λειτουργούς του
Κλάδου, όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων (πρωτότυπων
τιµολογίων και αποδείξεων), τα οποία πρέπει να υποβάλλονται εντός 30
ηµερών από την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έκθεσης.
(γ)

Ενέργειες προώθησης και προβολής των Γεωργικών Προϊόντων στην

εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες
Το Σχέδιο (1) «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και
∆ιαφήµισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες»,
περιλαµβάνει και το Μέρος Β’ που αφορά «Ενέργειες προώθησης και προβολής
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, το οποίο
χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους».
Ύψος Ενίσχυσης
¾ Η κρατική ενίσχυση µπορεί να φτάσει µέχρι το 40% του κόστους του
προγράµµατος.
Περίοδος Ισχύος
¾ Τα σχέδια έχουν διάρκεια ενός έτους.
Επιλέξιµες ∆απάνες
¾ Καλύπτει κάθε ενέργεια η οποία χρησιµοποιεί τα µέσα ενηµέρωσης (π.χ.
τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, αφίσες) και η οποία είναι σχεδιασµένη έτσι
ώστε να προτρέπει τους οικονοµικούς φορείς ή τους καταναλωτές να
αγοράσουν το σχετικό προϊόν. Περιλαµβάνει επίσης και διαφηµιστικές
δραστηριότητες στα σηµεία πώλησης.
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∆ικαιούχοι
¾ ∆ικαιούχοι

είναι:

Οργανισµοί/Οργανώσεις/Σύνδεσµοι/Οµάδες/Ενώσεις

Παραγωγών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής,
µεταποίησης ή/και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
¾ Γεωργικά προϊόντα είναι: τα προϊόντα που παρατίθενται στον κατάλογο
του Παραρτήµατος Ι του Πίνακα της Συνθήκης ΕΚ, εκτός των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
¾ Αν η διαφηµιστική εκστρατεία ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες, θα
πρέπει να δίνονται σχετικές διαβεβαιώσεις, ότι η συγκεκριµένη ιδιωτική
εταιρεία έχει επιλεγεί µέσω διαγωνισµού, µε τη διαδικασία υποβολής
προσφορών.
Υποβολή Αίτησης
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να:
9 Συµπληρώσουν πλήρως τη σχετική αίτηση «Καθεστώς Κρατικών
Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης, ή /και ∆ιαφήµισης Γεωργικών
Προϊόντων, στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες», υποβάλλοντας
τα ανάλογα αποδεικτικά.
9 Να υποβάλλουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα του χρησιµοποιούµενου
διαφηµιστικού υλικού (έντυπα, βίντεο, µαγνητοταινίες).
9 Να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε τις αναληφθείσες δραστηριότητες και
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Καταβολή Ενισχύσεως
9 Σηµειώνεται ότι, για να µπορούν να διεκπεραιώνονται οι πληρωµές εντός
του έτους και πριν τις 31 ∆εκεµβρίου, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να
υποβάλουν τα τιµολόγια και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα µέχρι τις
30 Νοεµβρίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ (1)-(2)
∆ικαιούχοι
¾ Τα σχέδια ισχύουν για συµµετοχή σε εκθέσεις σε όλες τις χώρες που θα
επιλέξουν

οι

ενδιαφερόµενοι

καθώς

και

για

ενέργειες

προβολής/προώθησης στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.
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Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
¾ Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε καθορισµένη περίοδο, ταχυδροµικώς µε
συστηµένη επιστολή ή ιδιοχείρως, έπειτα από σχετική ανακοίνωση, η
οποία δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα µας
www.mcit.gov.cy/ts («Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων», στις
«Ανακοινώσεις»)

και

κοινοποιείται

στο

ΚΕΒΕ

και

σε

άλλους

οργανισµούς/συνδέσµους για την ενηµέρωση των µελών τους.
¾ Αιτήσεις που λαµβάνονται µετά τη λήξη της καθορισµένης περιόδου
υποβολής, θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε λαµβάνονται υπόψη.
¾ Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, κατά τη διάρκεια της
περιόδου

εφαρµογής

των

προγραµµάτων

τους,

προτάσεις

για

αναπροσαρµογή τους, χωρίς αλλαγή του ανώτατου ποσού ενίσχυσης που
έχει ήδη εγκριθεί.
Αξιολόγηση Αιτήσεων
¾ Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι εν λόγω αιτήσεις
αξιολογούνται από τον αρµόδιο Κλάδο και στη συνέχεια ενηµερώνονται
γραπτώς οι ενδιαφερόµενοι, για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους,
µέσα σε διάστηµα δύο µηνών περίπου.
Ενηµέρωση
Οι σχετικοί Κανονισµοί, καθώς και οι σχετικές αιτήσεις / ενηµερωτικά έντυπα (βλ.
Παράρτηµα Ι),, υπάρχουν στην ιστοσελίδα µας www.mcit.gov.cy/ts («Κλάδος
Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων», στις «Εκδόσεις»), καθώς και στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Εφηµερίδας http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
Για πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα 22867233, 22-867135, 22-867234, και 22-867232, 22-867334
3)

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην

Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
4)

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες

Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
8
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Τα Μέτρα 1 και 2 αφορούν δράσεις, οι οποίες γίνονται για ενηµέρωση και
προώθηση των Γεωργικών Προϊόντων σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Προϋποθέσεις /Κριτήρια
Και για τα δύο µέτρα ισχύουν τα πιο κάτω:
Ύψος Ενίσχυσης
¾ Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50% του συνολικού
κόστους του προγράµµατος.
¾ Χρηµατοδότηση από την Αρµόδια Αρχή (Υ.Ε.Β.&Τ.–«Κλάδος Προώθησης
Γεωργικών Προϊόντων»), µέχρι και το 30% του συνολικού κόστους του
προγράµµατος, ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους αιτητές.
Περίοδος Ισχύος
¾ Η διάρκεια των προγραµµάτων κυµαίνεται από ένα µέχρι τρία χρόνια.
∆ικαιούχοι
¾ Τα προγράµµατα µπορούν να υποβληθούν από κοινού από οργανώσεις
περισσότερων του ενός Κράτους Μέλους.
¾ ∆ικαιούχοι είναι επαγγελµατικές και διεπαγγελµατικές οργανώσεις που είναι
αντιπροσωπευτικές των σχετικών τοµέων που ανακοινώνονται κάθε φορά.
¾ Τα προϊόντα για τα οποία µπορούν να υποβληθούν τα εν λόγω
προγράµµατα, κοινοποιούνται κάθε φορά στην σχετική ανακοίνωση για την
υποβολή των προγραµµάτων.
¾ Για το Μέτρο 1, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υλοποιήσουν τις δράσεις
των προγραµµάτων τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον τις καθορίσουν στην αίτησή τους.
¾ Για

το

Μέτρο

2,

οι

τρίτες

χώρες

στις

οποίες

µπορούν

να

πραγµατοποιηθούν οι δράσεις των προγραµµάτων, καθορίζονται κάθε
φορά και οι αιτητές επιλέγουν από αυτές.
Αίτηση
¾ Οι αιτητές πρέπει να συµπληρώσουν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις
«Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά οι
9
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οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», για το Μέτρο 1 και την
αίτηση «Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες οι
οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», για το Μέτρο 2.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
¾ Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε καθορισµένη περίοδο, ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή ή ιδιοχείρως, έπειτα από σχετική ανακοίνωση, η οποία
δηµοσιεύεται

σε

εφηµερίδα,

ανακοινώνεται

στην

ιστοσελίδα

µας

www.mcit.gov.cy/ts («Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων» στις
«Ανακοινώσεις»), και κοινοποιείται στο ΚΕΒΕ και σε άλλους οργανισµούς
/συνδέσµους, για την ενηµέρωση των µελών τους, µία φορά το χρόνο.
¾ Για το Μέτρο 1, η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει συνήθως, το
Σεπτέµβριο και διαρκεί µέχρι το τέλος Νοεµβρίου.
¾ Για το Μέτρο 2, η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει συνήθως τον
Ιανουάριο και διαρκεί µέχρι το τέλος Μαρτίου.
¾ Αιτήσεις που λαµβάνονται µετά τη λήξη της καθορισµένης περιόδου
υποβολής θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε λαµβάνονται υπόψη.
Αξιολόγηση Αιτήσεων και Ενηµέρωση του Πολίτη
¾ Με τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων, οι αιτήσεις αξιολογούνται από την
Αρµόδια Αρχή (Υ.Ε.Β.&T. – Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων).
¾ Υποβάλλονται για περαιτέρω εξέταση και έγκριση, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου (για το
Μέτρο 1) και 30 Νοεµβρίου (για το Μέτρο 2) κάθε έτους, ποια
προγράµµατα θα εγκρίνει και κατά συνέπεια θα συγχρηµατοδοτήσει.
∆ράσεις κατόπιν έγκρισης προγραµµάτων
Μετά την έγκριση των προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τελική
απόφασή της, οι αιτούντες οργανισµοί πρέπει να πράξουν τα ακόλουθα:
9 Μέσα σε 90 ηµέρες πρέπει να υπογράψουν σχετική σύµβαση µε την
Αρµόδια

Αρχή,

καθώς

επίσης

και

σύµβαση/σεις

µε

τον/τους

οργανισµό/σµούς εκτέλεσης.
9 Ο/οι εκτελεστικός/οί οργανισµός/οί, θα πρέπει να έχει/ουν επιλεγεί µέσα
από διαγωνισµό µε τη διαδικασία υποβολής προσφορών.
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9 Να ανοίξουν ειδικό λογαριασµό, ο οποίος θα χρησιµοποιείται µόνο για
την εκτέλεση του προγράµµατος.
9 Να συναφθεί εγγύηση υπέρ της Αρµόδιας Αρχής ίσης µε το 15% του
ετήσιου ανώτατου ποσού χρηµατοδότησης της Ε.Ε και του Κράτους
Μέλους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Καταβολή Ενισχύσεων
¾ Οι πληρωµές αφορούν: α) πληρωµή προκαταβολής, β) πληρωµή
τεσσάρων τριµήνων και γ) πληρωµή υπολοίπου για κάθε έτος του
προγράµµατος.
¾ Για τα τρίµηνα οι πληρωµές γίνονται, εφόσον πραγµατοποιηθούν οι
προβλεπόµενες δράσεις και υποβάλλονται από τον αιτούντα οργανισµό
εξοφληµένα τιµολόγια / δικαιολογητικά / δείγµατα υλικού που έχει
χρησιµοποιηθεί, εντός του εκάστοτε τριµήνου.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ (3) & (4)
Οι σχετικοί Κανονισµοί, τα Ενηµερωτικά Έντυπα (βλ. Παράρτηµα Ι), καθώς και οι
σχετικές αιτήσεις υπάρχουν την ιστοσελίδα µας www.mcit.gov.cy/ts («Κλάδος
Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων», στις «Εκδόσεις»), καθώς και στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Εφηµερίδας http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
Για πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα 22867233, 22-867234 και 22-867334.
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Β.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Κλάδος ασχολείται µε την προώθηση των εξαγωγών των βιοµηχανικών
προϊόντων, εκτός των γεωργικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων, των κρασιών
και αλκοολούχων ποτών, τα οποία καλύπτονται από τον Κλάδο Προώθησης
Εξαγωγών Γεωργικών Προϊόντων.
Μέσω του Κλάδου, τo Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού παρέχει
σε επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, αρκετά κίνητρα σε µορφή
Σχεδίων

και

Προγραµµάτων,

τα

οποία

σκοπό

έχουν

την

αύξηση

και

διαφοροποίηση των εξαγωγών των βιοµηχανικών προϊόντων.
Για επίτευξη του πιο πάνω σκοπού ο Κλάδος είναι σε συνεχή επαφή µε τα
Εµπορικά Κέντρα του Υπουργείου στο εξωτερικό, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο,

την

Οµοσπονδία

Εργοδοτών

και

Βιοµηχάνων,

άλλους

Επαγγελµατικούς Συνδέσµους των βιοµηχάνων, καθώς επίσης και απευθείας µε
επιχειρήσεις/βιοµηχανίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΧΕ∆ΙΑ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
α)

Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις

/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν σε εµπορικές
εκθέσεις

στο

εξωτερικό,

που

οργανώνει

το

Υπουργείο

Εµπορίου,

Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
∆ικαιούχοι
¾ Κυπριακές επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων.
Ύψος Ενίσχυσης /Επιλέξιµες ∆απάνες
Καλύπτει µέχρι το 100%:
¾ Του ενοικίου του χώρου.
¾ Της κατασκευής του περιπτέρου.
¾ Των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ Του δικαιώµατος συµµετοχής.
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¾ Της εγκατάστασης ηλεκτρισµού και νερού.
¾ Των εξόδων προβολής της έκθεσης.
¾ Των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου.
Τα έξοδα συµµετοχής για κάθε δικαιούχο, στα πλαίσια του de minimis, θα
καλύπτονται από το Υπουργείο, νοουµένου ότι το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των €200.000 για περίοδο 3 ετών, µε αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης
ενίσχυσης de minimis.
Υποβολή Αίτησης /Πιστοποιητικά
9 Οι δικαιούχοι πρέπει να παραδώσουν πλήρως συµπληρωµένη, τη ∆ήλωση
Συµµετοχής µε τα στοιχεία της εταιρείας/βιοµηχανίας στα ειδικά έντυπα του
Υπουργείου.
9 Να καταβάλουν εγγύηση συµµετοχής στο Λογιστήριο του Υπουργείου που
αντιπροσωπεύει ποσοστό 15% περίπου του υπολογιζόµενου κόστους
συµµετοχής.

Η

τραπεζική

εγγύηση/επιταγή

επιστρέφεται

στην

επιχείρηση/βιοµηχανία, µετά το πέρας της έκθεσης.
9 Υποβολή δεόντως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της βεβαίωσης
Ανεξάρτητων

Εγκεκριµένων

Ελεγκτών

ως

προς

την

εφαρµογή

του

Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006 της 15.2.2006. (Έλεγχος Προβληµατικής
Επιχείρησης).
9 Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ((Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας)
Κανονισµών του 2009
Χρόνος Υποβολής Αίτησης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται έγκαιρα στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης
και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία που καθορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους
προκήρυξης της έκθεσης µέσω Υπουργείου, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Επαγγελµατικών
Συνδέσµων και Ηµερήσιου Τύπου.
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β)

Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις

/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους
έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.
∆ικαιούχοι
Το µέτρο αυτό παρέχει σε επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, τη
δυνατότητα και ευχέρεια συµµετοχής, σε οποιαδήποτε έκθεση στο εξωτερικό,
όπου δεν πραγµατοποιείται οργανωµένη συµµετοχή του Υπουργείου.
Ύψος Ενίσχυσης
Καλύπτει µέχρι το 70%:
¾ Tου ενοικίου του χώρου.
¾ Της κατασκευής του περιπτέρου.
¾ Tων εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ Tου δικαιώµατος συµµετοχής.
¾ Tης εγκατάστασης και κατανάλωσης ηλεκτρισµού και νερού.
¾ Της παροχής τηλεφωνικής γραµµής, νοουµένου ότι θα αναφέρεται ρητά ο
σκοπός της χρέωσης στη σχετική απόδειξη πληρωµής.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αιτητής εξασφαλίσει ενίσχυση από άλλα
σχέδια/προγράµµατα, για τη συµµετοχή του σε συγκεκριµένη έκθεση, το
συνολικό ύψος της ενίσχυσης δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το 70%.
Κριτήρια Ενίσχυσης
¾ Η ενίσχυση, θα παρέχεται σε δικαιούχους για επαναλαµβανόµενες
συµµετοχές τους στην ίδια έκθεση, νοουµένου ότι το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των €200.000 για περίοδο 3 ετών, µε αφετηρία το χρόνο καταβολής
της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Το ύψος της βοήθειας κυµαίνεται µεταξύ €4.272 - €10.252, ανάλογα µε τις
πιο κάτω περιπτώσεις:
i)

Μέχρι €4.272 σε περιπτώσεις που τα εκθέµατα της
επιχείρησης /βιοµηχανίας δεν είναι ογκώδη και συνεπώς δεν
θα χρειάζονται µεγάλο εκθεσιακό χώρο για να εκτεθούν.
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ii)

Μέχρι €10.252 σε περιπτώσεις που τα εκθέµατα της
επιχείρησης/βιοµηχανίας είναι ογκώδη, ή/και πολύ ογκώδη
και ως εκ τούτου, χρειάζονται περισσότερο εκθεσιακό χώρο
και αυξηµένα µεταφορικά έξοδα. Τα µεταφορικά έξοδα δε
λαµβάνονται υπόψη όταν τα εκθέµατα πωληθούν στην έκθεση
και δεν επιστρέψουν στην Κύπρο.

Καταβολή Ενίσχυσης
Η ενίσχυση, θα παραχωρείται µετά την έκθεση, αφού υποβληθούν στο
Υπουργείο τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία (βλ. πιο κάτω) και νοουµένου ότι θα
υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στο σχετικό άρθρο του προϋπολογισµού του
Υπουργείου.
Υποβολή Αίτησης
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να αποτείνονται γραπτώς, στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης, για να
εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων.
Έγγραφα/στοιχεία που πρέπει να προσκοµισθούν για καταβολή ενίσχυσης
9 Το πρωτότυπο τιµολόγιο πληρωµής του ενοικίου του χώρου και του
κόστους κατασκευής του περιπτέρου, που εκδόθηκε από τις αρχές της
έκθεσης.
9 Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία για την εξόφληση των πιο πάνω
τιµολογίων, περιλαµβανοµένων και των σχετικών εµβασµάτων των
τραπεζών.
9 Το πρωτότυπο στέλεχος του αεροπορικού εισιτηρίου και της σχετικής
απόδειξης πληρωµής, από το γραφείο έκδοσης του εισιτηρίου, για
επιβεβαίωση της µετάβασης εκπροσώπου της επιχείρησης/βιοµηχανίας.
9 Τα πρωτότυπα εξοφληµένα τιµολόγια πληρωµής των εξόδων αποστολής
και επιστροφής των εκθεµάτων, καθώς και άλλων δαπανών που
καλύπτονται από το σχέδιο.
9 Αναλυτική έκθεση, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της συµµετοχής στην
έκθεση.
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9 Φωτογραφίες του περιπτέρου της επιχείρησης /βιοµηχανίας στην έκθεση, οι
οποίες παρουσιάζουν ολόκληρο το περίπτερο και τη σχετική επιγραφή µε
την επωνυµία της.
9 Υποβολή δεόντως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της βεβαίωσης
Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς την εφαρµογή του
Κανονισµού

(ΕΚ)

µε

αριθ.

1998/2006

της

15.2.2006.

(Έλεγχος

Προβληµατικής Επιχείρησης).
9 Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ((Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας)
Κανονισµών του 2009
Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, θα πρέπει να
υποβάλλονται, το ταχύτερο δυνατό, µετά τη λήξη της έκθεσης, µαζί µε το
σχετικό έντυπο του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού,
κατάλληλα συµπληρωµένο και σφραγισµένο από την επιχείρηση/βιοµηχανία.
Ενηµέρωση του Πολίτη
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πιο πάνω έντυπα (βλ.
Παράρτηµα ΙΙ), από τον «Κλάδο Προώθησης Εξαγωγών Βιοµηχανικών
Προϊόντων», του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ή από την
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εµπορίου www.mcit.gov.cy/ts .
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
αποτείνεται στα τηλέφωνα 22-867327 και 22-867329.
γ)

Ενισχύσεις

µε

βάση

τον

Κανόνα

"de

minimis",

σε

επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οι οποίες
συµµετέχουν σε "Εβδοµάδα Κύπρου" στο εξωτερικό που οργανώνει το
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
∆ικαιούχοι
¾ Κυπριακές επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών
Ύψος Ενίσχυσης /Επιλέξιµες ∆απάνες
Καλύπτει µέχρι το 100%
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¾ Του ενοικίου της αίθουσας που θα πραγµατοποιηθεί.
¾ Των εξόδων διαρρύθµισης του χώρου.
¾ Των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ Των

εξόδων

διευθέτησης

συναντήσεων

µεταξύ

των

κυπριακών

επιχειρήσεων/ βιοµηχανιών και ξένων ενδιαφεροµένων.
¾ Γενικά έξοδα οργάνωσης σεµιναρίου, προβολής της εβδοµάδας Κύπρου και
λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου.

Τα έξοδα συµµετοχής για κάθε δικαιούχο, στα πλαίσια του de minimis θα
καλύπτονται από το Υπουργείο νοουµένου

ότι το συνολικό ύψος της

ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των €200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, µε αφετηρία το χρόνο
καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
Υποβολή Αίτησης/Πιστοποιητικά
9 Οι δικαιούχοι πρέπει να παραδώσουν πλήρως συµπληρωµένη, τη
∆ήλωση Συµµετοχής µε τα στοιχεία της εταιρείας/βιοµηχανίας στα ειδικά
έντυπα του Υπουργείου
9 Να καταβάλουν εγγύηση συµµετοχής στο Λογιστήριο του Υπουργείου
που αντιπροσωπεύει ποσοστό 15% περίπου του υπολογιζόµενου κόστους
συµµετοχής.

Η

τραπεζική

εγγύηση/επιταγή

θα

επιστρέφεται

στην

επιχείρηση/βιοµηχανία µετά το πέρας της κάθε «Εβδοµάδας Κύπρου».
9 Υποβολή δεόντως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της βεβαίωσης
Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς την εφαρµογή του
Κανονισµού

(ΕΚ)

µε

αριθ.

1998/2006

της

15.2.2006.

(Έλεγχος

Προβληµατικής Επιχείρησης).
9 Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ((Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας)
Κανονισµών του 2009
Χρόνος Υποβολής Αίτησης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται έγκαιρα προς το Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας

και

Τουρισµού

γραπτώς

πριν

την

πραγµατοποίηση

της

«Εβδοµάδας Κύπρου» και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία που καθορίζεται σε
17

Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

σχετικές εγκυκλίους προκήρυξης της έκθεσης µέσω π.χ. Υπουργείου, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ,
Επαγγελµατικών Συνδέσµων και Ηµερήσιου Τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
αποτείνεται στα τηλέφωνα 22-867327 και 22-867329.
δ)

Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα De Minimis, σε Παραγωγούς

/Βιοµηχάνους/Εξαγωγείς, για διερεύνηση ξένων αγορών.
Σκοπός
Η

παροχή

οικονοµικής

ενίσχυσης

σε

Κύπριους

Εξαγωγείς/Παραγωγούς

/Βιοµηχάνους, για κάλυψη των εξόδων µετάβασης και επιστροφής σε χώρες του
εξωτερικού, µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες, όπου
προτίθενται να εξάξουν προϊόντα για πρώτη φορά.
Ύψος Ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε €855 και παρέχεται δύο φορές το χρόνο.
∆ικαιούχοι
Βιοµήχανοι /Παραγωγοί /Εξαγωγείς.
Κριτήρια Ενίσχυσης
¾ Η ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, καλύπτει τα έξοδα µετάβασης
(αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόµου µόνο, για ταξίδι σε τουριστική θέση
(economy class), µέχρι του ποσού των €855.
¾ Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους για διενέργεια έρευνας αγοράς (σε
διαφορετικές αγορές) µέχρι δύο φορές το χρόνο, νοουµένου ότι το
συνολικό ύψος της δηµόσιας στήριξης που έχει χαρακτηρισθεί ως
ενίσχυση de minimis και παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο, δε θα
υπερβαίνει το όριο των €200.000, για περίοδο 3 οικονοµικών ετών, µε
αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Για να κριθεί αν η ενίσχυση υπερβαίνει ή όχι το ποσό των €200.000,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της δηµόσιας στήριξης, που θεωρείται ότι
αποτελεί ενίσχυση de minimiς. Το όριο ισχύει για ενισχύσεις παντός
18
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είδους, ανεξάρτητα από την πηγή και τη µορφή υπό την οποία χορηγούνται
και το σκοπό τους.
¾ Για αποφυγή υπέρβασης του ορίου αυτού, ουδεµία ενίσχυση de minimis θα
χορηγείται, εκτός εάν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
έχει προηγουµένως εξασφαλίσει από το δικαιούχο γραπτή δήλωση ότι :
(i)

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την
ηµεροµηνία

της

γραπτής

δήλωσης,

δεν

έχει

λάβει

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis.
ή
(ii)

Ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά
την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης, το συνολικό ποσό που
θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο επιχορήγησης, από
ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimiς, από τυχόν άλλες Υπηρεσίες ή
Οργανισµούς, δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το όριο των
€200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονοµικών ετών.

¾ Ο αιτητής δεν έχει διερευνήσει τη συγκεκριµένη αγορά του εξωτερικού,
κατά τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια και ούτε έχει πραγµατοποιήσει
εξαγωγές στην αγορά αυτή κατά τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια.
¾ Το αεροπορικό εισιτήριο δε θα καλύπτει εσωτερικές πτήσεις (από πόλη
σε πόλη).
¾ Σε περίπτωση όπου καθοδόν προς τον τελικό προορισµό απαιτείται
σταθµός για αλλαγή πτήσης στο εσωτερικό της χώρας προορισµού, η
αίτηση θα εξετάζεται αναλόγως της περίπτωσης.
¾ Το Σχέδιο δεν καλύπτει αιτητές που λαµβάνουν µέρος σε Εκθέσεις
Αποστολές, ή/και άλλες δραστηριότητες, που διοργανώνονται κατά την ίδια
περίοδο από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ή από
άλλους φορείς του εµπορικού ιδιωτικού τοµέα.
Καταβολή Ενίσχυσης
Η προβλεπόµενη πιο πάνω ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, θα
παραχωρείται µετά την επιστροφή του αιτητή από το ταξίδι, αφού υποβληθούν
µαζί µε το Έντυπο Αποδεικτικών Στοιχείων (Έντυπο 2), προς το Υπουργείο όλα τα
απαραίτητα έγγραφα /στοιχεία (βλ. επόµενες ενότητες), και νοουµένου ότι θα
19
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υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στο σχετικό άρθρο του προϋπολογισµού του
Υπουργείου.
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Βήµα 1: Πριν την αναχώρηση του αιτητή για το εξωτερικό
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση του
ταξιδιού, για να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων,
υποβάλλοντας το αίτηµά τους στο Έντυπο Αίτησης (Έντυπο 1). Το Έντυπο 1,
συµπληρώνεται πλήρως (κατά προτίµηση να δακτυλογραφείται) και αποστέλλεται
στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού από τον αιτητή, πριν από
την αναχώρησή του για το εξωτερικό.
Βήµα 2: Μετά την επιστροφή του αιτητή από το εξωτερικό
Το Έντυπο 2, συµπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται, κατά προτίµηση
δακτυλογραφηµένο, στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού το
ταχύτερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα των 2 µηνών µετά την επιστροφή του
αιτητή από το εξωτερικό.
Η σελίδα 2 του Εντύπου πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνεται µε τα πλήρη
στοιχεία που ζητούνται (ιδιαίτερα το όνοµα και η διεύθυνση της /των εταιρείας /ων,
µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν επαφές). Τυχόν παράλειψη στην υποβολή των
στοιχείων αυτών, θα καταστήσει το Έντυπο άκυρο.
Επιπρόσθετα, ο αιτητής πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλει, µαζί µε το Έντυπο 2,
τα Πρωτότυπα:
9 Του αεροπορικού εισιτηρίου (εναποµείναν στέλεχος του εισιτηρίου).
9 Της απόδειξης πληρωµής του εισιτηρίου (όχι τιµολόγιο), από το γραφείο
έκδοσης του εισιτηρίου.
9 Υποβολή δεόντως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της βεβαίωσης
Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς την εφαρµογή του
Κανονισµού

(ΕΚ)

µε

αριθ.

1998/2006

της

15.2.2006.

(Έλεγχος

Προβληµατικής Επιχείρησης)
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9 Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ((Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας)
Κανονισµών του 2009
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
αποτείνεται στο τηλέφωνο 22-867327.
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Γ.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ευρύτερος τοµέας των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και του τουρισµού,
αποτελεί σήµερα την κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της κυπριακής
οικονοµίας µε συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την απασχόληση
της τάξης του 79% και 72% αντίστοιχα.
Μεταξύ των υποτοµέων των επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών υπηρεσιών, που
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη µε αυξανόµενο εξαγωγικό
προσανατολισµό, είναι οι λογιστικές, νοµικές, τραπεζικές, συµβουλευτικές, ιατρικές
και λογισµικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η τριτοβάθµια εκπαίδευση, και οι
υπηρεσίες πληροφορικής και έρευνας αγοράς.
Εξαιτίας του µικρού µεγέθους της κυπριακής αγοράς οι κύπριοι επαγγελµατίες και
επιχειρηµατίες στους τοµείς των υπηρεσιών που θα ήθελαν να διευρύνουν τις
αγορές τους, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επεκτείνουν τις δραστηριότητες
τους στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη µεγάλη αγορά της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, η διεύρυνση των εξαγωγικών προοπτικών των υπηρεσιών της
Κύπρου βρίσκεται ψηλά στην κλίµακα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων όλων
των Κυβερνήσεων. Η πιο σηµαντική συνεισφορά του Υπουργείου Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε αυτήν την προσπάθεια είναι η εφαρµογή διαφόρων
προωθητικών προγραµµάτων σε επίλεκτες αγορές του εξωτερικού, που στόχο
έχουν αφενός την ενηµέρωση των ξένων επιχειρήσεων και επενδυτών για τα
γεωγραφικά και άλλα πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Κύπρος, περιλαµβανοµένων
της υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας επαγγελµατικών και άλλων
υπηρεσιών, και αφετέρου την οικονοµική στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας
των ίδιων των κυπρίων επιχειρηµατιών.
Μεταξύ των πιο σηµαντικών προωθητικών δράσεων που αναλαµβάνει ο Κλάδος
Προώθησης Υπηρεσιών είναι:
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¾ Καταχώρηση διαφηµίσεων προβολής της Κύπρου ως επιχειρηµατικού
κέντρου σε έγκυρα επιχειρηµατικά έντυπα της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της
Μέσης Ανατολής.
¾ Φιλοξενία δηµοσιογράφων από το εξωτερικό.
¾ ∆ιοργάνωση σεµιναρίων, επιχειρηµατικών φόρουµ και αποστολών στο
εξωτερικό που αποσκοπούν στην προβολή της Κύπρου ως Κέντρου
Επαγγελµατικών Υπηρεσιών και Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων.
¾ ∆ιοργάνωση εξειδικευµένων σεµιναρίων προβολής των υπηρεσιών υγείας
και εκπαίδευσης της Κύπρου.
¾ Συµµετοχή µε κρατικό περίπτερο σε εξειδικευµένες διεθνείς εκθέσεις
υπηρεσιών στο εξωτερικό.
¾ Παροχή επιχορήγησης για ατοµική συµµετοχή κυπριακών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών σε εκθέσεις διεθνώς.
¾ Παροχή επιχορήγησης σε κυπριακές επιχειρήσεις για έρευνες ξένων
αγορών.
Στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής, το Υπουργείο εφαρµόζει τέσσερα Σχέδια, µε
βάση τον κανόνα de minimis, τα οποία προνοούν την παροχή οικονοµικής
ενίσχυσης σε εξαγωγείς υπηρεσιών, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς στο
εξωτερικό και τη συµµετοχή µε δικά τους έξοδα σε διεθνείς εκθέσεις υπηρεσιών.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω προγραµµάτων προώθησης των υπηρεσιών, θα
πρέπει να υπογραµµισθεί ο πολύ σηµαντικός ρόλος των Εµπορικών Κέντρων που
διαθέτει το Υπουργείο σε σηµαντικές για την Κύπρο αγορές στην Ευρώπη, Μέση
Ανατολή, Αραβικό Κόλπο και Αµερική.
Τέλος, σηµειώνεται ότι στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του για προώθηση του
ηλεκτρονικού εµπορίου, το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει
προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράµµατος «Επιχειρείτε ∆ιαδικτυακά» το
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου που έχει εγκριθεί
από το Υπουργικό Συµβούλιο. Περιληπτικά το Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται σε
τρεις άξονες:
¾ στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση της
χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στα πλαίσια αυτά,
το Υπουργείο εφαρµόζει Σχέδιο επιχορήγησης - µε βάση τον κανόνα de
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minimis - το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης του διαδικτύου
και του ηλεκτρονικού εµπορίου από τις κυπριακές επιχειρήσεις (Σηµείο (ε)
πιο κάτω)
¾ στην ενηµέρωση των καταναλωτών αναφορικά µε την ασφαλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο και τα µέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαµβάνονται, µε
στόχο την ενίσχυση του βαθµού εµπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και
το ηλεκτρονικό εµπόριο.
¾ στην εισήγηση και προώθηση µέτρων πολιτικής τα οποία σχετίζονται µε την
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΧΕ∆ΙΑ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
α)

Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα De Minimis, σε Εξαγωγείς Υπηρεσιών

οι οποίοι συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού
Σκοπός
Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, για κάλυψη µέρους των εξόδων των
επιχειρήσεων εξαγωγής υπηρεσιών, που συµµετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό
µε δικά τους περίπτερα.
∆ικαιούχοι
Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις
ανάπτυξης γης).
Επιλέξιµες ∆απάνες
Η ενίσχυση καλύπτει µέχρι το 50%:
¾ Του ενοικίου του χώρου.
¾ Της κατασκευής του περιπτέρου.
¾ Του δικαιώµατος συµµετοχής.
¾ Της εγκατάστασης και κατανάλωσης ηλεκτρισµού και νερού.
¾ Της παροχής τηλεφωνικής γραµµής, νοουµένου ότι θα αναφέρεται ρητά ο
σκοπός της χρέωσης στη σχετική απόδειξη πληρωµής.
Ύψος Ενίσχυσης
Το µέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη καθορίζεται στα €2.563.
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Κριτήρια Ενίσχυσης
¾ Η

ενίσχυση,

παρέχεται

σε

δικαιούχους

για

επαναλαµβανόµενες

συµµετοχές τους στην ίδια έκθεση, νοουµένου ότι το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των €200.000, για περίοδο 3 οικονοµικών ετών, µε αφετηρία το
χρόνο καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Για να κριθεί αν η ενίσχυση υπερβαίνει ή όχι το όριο των €200.000,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της κρατικής στήριξης, που θεωρείται ότι
αποτελεί ενίσχυση de minimis. Το όριο ισχύει για τις ενισχύσεις παντός
είδους, ανεξάρτητα από την πηγή και τη µορφή υπό την οποία χορηγούνται
και το σκοπό τους.
¾ Για αποφυγή υπέρβασης του ορίου αυτού ουδεµία ενίσχυση de minimis
χορηγείται, εκτός εάν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
έχει προηγουµένως εξασφαλίσει από το δικαιούχο γραπτή δήλωση ότι:
i)

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την
ηµεροµηνία

της

γραπτής

δήλωσης,

δεν

έχει

λάβει

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis,
ή
ii)

Ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά
την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης, το συνολικό ποσό που
θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο επιχορήγησης, από
ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimis, δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το όριο των
€200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονοµικών ετών.

¾ Για να δοθεί η ενίσχυση µε βάση τον κανόνα de minimis, πρέπει να µεταβεί
και να παρευρίσκεται στην έκθεση εκπρόσωπος της επιχείρησης. Αν
η επιχείρηση εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπό της στη χώρα όπου
οργανώνεται η έκθεση, θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο,
πρωτότυπα αναλυτικά τιµολόγια, τα οποία να εκδίδονται στο όνοµα της
Κυπριακής επιχείρησης.
Καταβολή Ενίσχυσης
Η προβλεπόµενη πιο πάνω ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, θα
παραχωρείται µετά το πέρας της έκθεσης, αφού υποβληθούν προς το
Υπουργείο όλα τα έντυπα όπως αναφέρονται πιο κάτω (βλ. επόµενες
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ενότητες), και νοουµένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στο σχετικό
άρθρο του προϋπολογισµού του Υπουργείου.
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Βήµα 1: Πριν την πραγµατοποίηση της Έκθεσης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης,
για να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων, υποβάλλοντας το
αίτηµά τους στο πλήρως συµπληρωµένο, Έντυπο Αίτησης (Έντυπο 1).
Βήµα 2: Μετά την πραγµατοποίηση της Έκθεσης
Το Έντυπο 2 συµπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, από τον αιτητή το ταχύτερο δυνατό, αλλά όχι
αργότερα των 2 µηνών µετά τη λήξη της έκθεσης, κατάλληλα συµπληρωµένο και
σφραγισµένο από την επιχείρηση. Στο Έντυπο αυτό επισυνάπτονται τα
αποδεικτικά στοιχεία, όπως περιγράφονται πιο κάτω:
9 Το πρωτότυπο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο του τιµολογίου πληρωµής
του κόστους ενοικίου του χώρου και του κόστους κατασκευής του
περιπτέρου, που εκδόθηκε από τις αρχές της έκθεσης.
9 Τα πρωτότυπα ή θεωρηµένα φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων
για την εξόφληση των πιο πάνω τιµολογίων, περιλαµβανοµένων και των
σχετικών τραπεζικών εµβασµάτων.
9 Αναλυτική έκθεση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της συµµετοχής στην
έκθεση.
9 Φωτογραφίες του περιπτέρου της επιχείρησης στην έκθεση στις οποίες να
φαίνεται το όνοµα της εταιρείας και ο αριθµός του περιπτέρου.
9 Ο κατάλογος εκθετών της έκθεσης στον οποίο να φαίνεται η καταχώρηση
της εταιρείας.
9 Βεβαίωση ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ.
1998/2006 της 15/2/2006 (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης), η οποία
πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί από Ανεξάρτητο Εγκεκριµένο
Ελεγκτή.
9 Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο
Εταιρειών.
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Βήµα 3: Πριν την έγκριση καταβολή της επιχορήγησης
Αφού ελεγχθεί η αίτηση (Έντυπο 2) και πριν από την έγκριση καταβολής της
επιχορήγησης, ζητείται από τον αιτητή µε σχετική επιστολή το Έντυπο ΚΕ1
(γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του
2009) το οποίο συµπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται στο Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµό το ταχύτερο δυνατό.
Γενικές Πληροφορίες
¾ Το

Υπουργείο

Εµπορίου,

Βιοµηχανίας

και

Τουρισµού

δεν

είναι

υποχρεωµένο να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση.
¾ Τυχόν ψευδείς δηλώσεις στα Έντυπα 1, 2, ΚΕ1 συνιστούν ποινικό αδίκηµα.
¾ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πιο πάνω έντυπα (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ) από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εµπορίου www.mcit.gov.cy/ts.
¾ Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867109 και 22867134 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gmichaelides@mcit.gov.cy και
egeorgiou@mcit.gov.cy.
β)

Ενισχύσεις, µε βάση τον Κανόνα De Minimis, σε Επιχειρήσεις

Ανάπτυξης Γης, οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του
εξωτερικού.
Σκοπός
Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, σε Κυπριακές Επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, για
κάλυψη µέρους των εξόδων συµµετοχής σε εκθέσεις στο εξωτερικό, µε δικά τους
περίπτερα.
∆ικαιούχοι
Κυπριακές επιχειρήσεις ανάπτυξης γης.
Ύψος Ενίσχυσης
Το µέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη καθορίζεται στα €1.282.
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Επιλέξιµες ∆απάνες
Η ενίσχυση καλύπτει µέχρι το 50%:
¾ Του ενοικίου του χώρου.
¾ Της κατασκευής του περιπτέρου.
¾ Του δικαιώµατος συµµετοχής.
¾ Της εγκατάστασης και κατανάλωσης ηλεκτρισµού και νερού.
¾ Της παροχής τηλεφωνικής γραµµής, νοουµένου ότι θα αναφέρεται ρητά ο
σκοπός της χρέωσης στη σχετική απόδειξη πληρωµής.
Κριτήρια Ενίσχυσης
¾ Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους, για συµµετοχές τους στην ίδια
έκθεση, νοουµένου ότι το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που θα
παραχωρείται σε κάθε

δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των

€200.000, για περίοδο 3 οικονοµικών ετών, µε αφετηρία το χρόνο
καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Για να κριθεί αν η ενίσχυση υπερβαίνει ή όχι το ποσό των €200.000,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της κρατικής στήριξης, που θεωρείται ότι
αποτελεί ενίσχυση de minimis. Το όριο ισχύει για τις ενισχύσεις παντός
είδους, ανεξάρτητα από την πηγή και τη µορφή υπό την οποία χορηγούνται
και το σκοπό τους.
¾ Για αποφυγή υπέρβασης του ορίου αυτού ουδεµία ενίσχυση de minimis
χορηγείται, εκτός εάν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
έχει προηγουµένως εξασφαλίσει από το δικαιούχο γραπτή δήλωση ότι:
i)

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την
ηµεροµηνία

της

γραπτής

δήλωσης,

δεν

έχει

λάβει

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis.
ή
ii)

Ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά
την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης, το συνολικό ποσό που
θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο επιχορήγησης, από
ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimis, δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το όριο των
€200.000

για

οποιαδήποτε

περίοδο

3

ηµερολογιακών

χρόνων.
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¾ Για να δοθεί η ενίσχυση, πρέπει να µεταβεί και να παρευρίσκεται στην
έκθεση εκπρόσωπος της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση εκπροσωπηθεί
από τον αντιπρόσωπό της στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση, θα
πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο, πρωτότυπα αναλυτικά τιµολόγια,
τα οποία να εκδίδονται στο όνοµα της Κυπριακής επιχείρησης.
Καταβολή Ενίσχυσης
Η προβλεπόµενη πιο πάνω ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, θα
παραχωρείται µετά το πέρας της έκθεσης, αφού υποβληθούν προς το
Υπουργείο όλα τα έντυπα όπως αναφέρονται πιο κάτω (βλ. επόµενες
ενότητες), και νοουµένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στο σχετικό
άρθρο του προϋπολογισµού του Υπουργείου.
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Βήµα 1: Πριν την πραγµατοποίηση της Έκθεσης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης,
για να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων, υποβάλλοντας το
αίτηµά τους στο πλήρως συµπληρωµένο, Έντυπο Αίτησης (Έντυπο 1).
Βήµα 2: Μετά την πραγµατοποίηση της Έκθεσης
Το Έντυπο 2 συµπληρώνεται και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, από τον αιτητή το ταχύτερο δυνατό, αλλά όχι
αργότερα των 2 µηνών µετά τη λήξη της έκθεσης. Στο Έντυπο αυτό
επισυνάπτονται τα αποδεικτικά στοιχεία όπως περιγράφονται πιο κάτω:
¾ Tο πρωτότυπο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο, του τιµολογίου πληρωµής
του κόστους ενοικίου του χώρου και του κόστους κατασκευής του
περιπτέρου, που εκδόθηκε από τις αρχές της έκθεσης.
¾ Tα πρωτότυπα ή θεωρηµένα φωτοαντίγραφα, αποδεικτικών στοιχείων
για την εξόφληση των πιο πάνω τιµολογίων, περιλαµβανοµένων και των
σχετικών τραπεζικών εµβασµάτων.
¾ Αναλυτική έκθεση, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της συµµετοχής στην
έκθεση.
¾ Φωτογραφίες του περιπτέρου της επιχείρησης στην έκθεση στις οποίες να
φαίνεται το όνοµα της εταιρείας και ο αριθµός του περιπτέρου.
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¾ Ο κατάλογος εκθετών της έκθεσης στον οποίο να φαίνεται η καταχώρηση
της εταιρείας.
¾ Βεβαίωση ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ.
1998/2006 της 15/2/2006 (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης) η οποία
πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί από Ανεξάρτητο Εγκεκριµένο
Ελεγκτή.
¾ Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο
Εταιρειών.
Βήµα 3: Πριν την έγκριση καταβολή της επιχορήγησης
Αφού ελεγχθεί η αίτηση (Έντυπο 2) και πριν από την έγκριση καταβολής της
επιχορήγησης, ζητείται από τον αιτητή µε σχετική επιστολή το Έντυπο ΚΕ1
(γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του
2009) το οποίο συµπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται στο Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµό το ταχύτερο δυνατό.
Γενικές Πληροφορίες
¾ Το

Υπουργείο

Εµπορίου,

Βιοµηχανίας

και

Τουρισµού

δεν

είναι

υποχρεωµένο να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση.
¾ Τυχόν ψευδείς δηλώσεις στα Έντυπα 1, 2 και ΚΕ1 συνιστούν ποινικό
αδίκηµα.
¾ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πιο πάνω έντυπα (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ) από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εµπορίου www.mcit.gov.cy/ts.
¾ Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867109 και 22867134 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gmichaelides@mcit.gov.cy και
egeorgiou@mcit.gov.cy.
γ)

Ενισχύσεις, µε βάση τον Κανόνα "De Minimis", σε Εξαγωγείς

Υπηρεσιών για διερεύνηση ξένων αγορών.
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Σκοπός
Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, σε Κύπριους Εξαγωγείς Υπηρεσιών, για
κάλυψη των εξόδων µετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού, µε
αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες, όπου προτίθενται να
εξάγουν υπηρεσίες για πρώτη φορά.
∆ικαιούχοι
Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Ύψος Ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε €855 και παρέχεται δύο φορές το χρόνο,
κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις του σχεδίου, όπως περιγράφονται πιο κάτω:
Κριτήρια
¾ Η ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, καλύπτει τα έξοδα µετάβασης
(αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόµου µόνο, για ταξίδι σε τουριστική θέση
(economy class), µέχρι του ποσού των €855.
¾ Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους για διενέργεια έρευνας αγοράς, µέχρι
δύο φορές τον χρόνο, σε διαφορετικές αγορές, νοουµένου ότι το
συνολικό ύψος της δηµόσια στήριξης που έχει χαρακτηρισθεί σαν
ενίσχυση de minimis, που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δε θα
υπερβαίνει το όριο των €200.000 για περίοδο 3 οικονοµικών ετών, µε
αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Για να κριθεί αν η ενίσχυση υπερβαίνει ή όχι το ποσό των €200.000,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της κρατικής στήριξης, που θεωρείται ότι
αποτελεί ενίσχυση de minimis. Το όριο ισχύει για ενισχύσεις παντός είδους,
ανεξάρτητα από την πηγή και τη µορφή υπό την οποία χορηγούνται και το
σκοπό τους.
¾ Για αποφυγή υπέρβασης του ορίου αυτού, ουδεµία ενίσχυση de minimis
χορηγείται, εκτός εάν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
έχει προηγουµένως εξασφαλίσει από το δικαιούχο γραπτή δήλωση ότι :
i)

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την
ηµεροµηνία

της

γραπτής

δήλωσης,

δεν

έχει

λάβει

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis.
ή
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ii)

Ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά
την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης, το συνολικό ποσό που
θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο επιχορήγησης, από
ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimiς, από τυχόν άλλες υπηρεσίες ή
Οργανισµούς, δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το όριο των
€200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονοµικών ετών.

¾ Ο αιτητής δεν έχει διερευνήσει τη συγκεκριµένη αγορά του εξωτερικού,
κατά τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια.
¾ Ο αιτητής δεν έχει πραγµατοποιήσει εξαγωγές υπηρεσιών στην αγορά
αυτή, κατά τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια.
¾ Το αεροπορικό εισιτήριο δε θα καλύπτει εσωτερικές πτήσεις (από πόλη
σε πόλη).
¾ Σε περίπτωση όπου, απαιτείται σταθµός για αλλαγή πτήσης στο εσωτερικό
της χώρας προορισµού, η αίτηση θα εξετάζεται αναλόγως της περίπτωσης.
¾ Το σχέδιο δεν καλύπτει αιτητές που λαµβάνουν µέρος σε Εκθέσεις,
Αποστολές, ή/και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά την ίδια
περίοδο από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ή από
άλλους φορείς του εµπορικού ιδιωτικού τοµέα.
Καταβολή Ενίσχυσης
Η προβλεπόµενη πιο πάνω ενίσχυση, µε βάση τον κανόνα de minimis, θα
παραχωρείται µετά την επιστροφή του αιτητή από το ταξίδι, αφού υποβληθούν
προς το Υπουργείο όλα τα έντυπα όπως αναφέρονται πιο κάτω (βλ.
επόµενες ενότητες), και νοουµένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις
στο σχετικό άρθρο του προϋπολογισµού του Υπουργείου.
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Βήµα 1: Πριν την αναχώρηση του αιτητή για το εξωτερικό
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού,
για να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων, υποβάλλοντας το
αίτηµά τους στο Έντυπο Αίτησης (Έντυπο 1).
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Βήµα 2: Μετά την επιστροφή του αιτητή από το εξωτερικό
Το Έντυπο 2, συµπληρώνεται και υποβάλλεται, στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το ταχύτερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα των 2
µηνών µετά την επιστροφή του αιτητή από το εξωτερικό.
Η σελίδα 2 του Εντύπου πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνεται µε τα πλήρη
στοιχεία που ζητούνται (ιδιαίτερα το όνοµα και η διεύθυνση της /των εταιρείας /ων,
µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν επαφές). Τυχόν παράλειψη στην υποβολή των
στοιχείων αυτών, θα καταστήσει το Έντυπο άκυρο.
Επιπρόσθετα, ο αιτητής πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλει, µαζί µε το Έντυπο 2,
τα πιο κάτω:
9 Το πρωτότυπο του αεροπορικού εισιτηρίου (εναποµείναν στέλεχος του
εισιτηρίου).
9 Την πρωτότυπη απόδειξη πληρωµής του εισιτηρίου και το πρωτότυπο
τιµολόγιο, από το γραφείο έκδοσης του εισιτηρίου.
9 Βεβαίωση ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ.
1998/2006 της 15/2/2006 (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης) η οποία
πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί από Ανεξάρτητο Εγκεκριµένο
Ελεγκτή.
9 Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο
Εταιρειών.
Βήµα 3: Πριν την έγκριση καταβολή της επιχορήγησης
Αφού ελεγχθεί η αίτηση (Έντυπο 2) και πριν από την έγκριση καταβολής της
επιχορήγησης, ζητείται από τον αιτητή µε σχετική επιστολή το Έντυπο ΚΕ1
(γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του
2009) το οποίο συµπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται στο Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµό το ταχύτερο δυνατό.
Γενικές Πληροφορίες
¾ Το

Υπουργείο

Εµπορίου,

Βιοµηχανίας

και

Τουρισµού

δεν

είναι

υποχρεωµένο να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση.
¾ Τυχόν ψευδείς δηλώσεις στα Έντυπα 1, 2 και 3 συνιστούν ποινικό αδίκηµα.
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¾ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πιο πάνω έντυπα (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ) από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εµπορίου www.mcit.gov.cy/ts.
¾ Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867109 και 22867134 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gmichaelides@mcit.gov.cy και
egeorgiou@mcit.gov.cy.
δ)

Ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα De Minimis, σε Επιχειρήσεις

Υπηρεσιών οι οποίες συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό
που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Σκοπός
Η κάλυψη των εξόδων των Κυπριακών Επιχειρήσεων Υπηρεσιών, που
συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό, τις οποίες οργανώνει το
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Το πιο πάνω σχέδιο τέθηκε σε
εφαρµογή την 1η Αυγούστου 2007.
Επιλέξιµες ∆απάνες
Η ενίσχυση καλύπτει µέχρι το 85%:
¾ Του ενοικίου του χώρου.
¾ Της κατασκευής του περιπτέρου.
¾ Των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεµάτων.
¾ Του δικαιώµατος συµµετοχής.
¾ Της εγκατάστασης και κατανάλωσης ηλεκτρισµού και νερού.
¾ Των εξόδων προβολής της έκθεσης.
¾ Των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου.
∆ικαιούχοι
Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Κριτήρια Ενίσχυσης
¾ Η ενίσχυση µε βάση τον κανόνα "de minimis" θα παρέχεται σε δικαιούχους
για επαναλαµβανόµενες συµµετοχές τους στην ίδια έκθεση, νοουµένου
ότι το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε
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δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ για περίοδο 3
οικονοµικών ετών, µε αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης ενίσχυσης
"de minimis".
¾ Για να κριθεί αν η ενίσχυση υπερβαίνει ή όχι το ποσό των €200.000 ανά
οποιαδήποτε τριετία όπως προνοεί ο κανονισµός, λαµβάνεται υπόψη το
σύνολο της δηµόσιας στήριξης που θεωρείται ότι αποτελεί ενίσχυση “de
minimis”. Το όριο ισχύει για τις ενισχύσεις παντός είδους, ανεξάρτητα
από την πηγή και τη µορφή υπό την οποία χορηγούνται και το σκοπό τους.
¾ Για αποφυγή υπέρβασης του ορίου αυτού, ουδεµία ενίσχυση de minimis θα
χορηγείται, εκτός εάν το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
έχει προηγουµένως εξασφαλίσει προηγουµένως από τον δικαιούχο γραπτή
δήλωση ότι:
ii)

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την
ηµεροµηνία

της

γραπτής

δήλωσης,

δεν

έχει

λάβει

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis.
ή
ii)

Ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά
την ηµεροµηνία της γραπτής δήλωσης, το συνολικό ποσό που
θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο επιχορήγησης, από
ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimiς, από τυχόν άλλες υπηρεσίες ή
Οργανισµούς, δε θα υπερβαίνει σωρευτικά το όριο των
€200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονοµικών ετών.

¾ Τα έξοδα συµµετοχής για κάθε δικαιούχο, στα πλαίσια του de minimis θα
καλύπτονται από το Υπουργείο νοουµένου ότι το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των €200.000 για οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, µε αφετηρία το
χρόνο καταβολής της πρώτης ενίσχυσης de minimis.
¾ Η έκταση του εκθεσιακού χώρου ανά εκθέτη θα καθορίζεται από το
Υπουργείο ανάλογα µε την περίπτωση.
¾ Για να δοθεί η ενίσχυση µε βάση τον κανόνα de minimis πρέπει να
παρευρίσκεται

στην

έκθεση

εξουσιοδοτηµένος

εκπρόσωπος

της

επιχείρησης. Σε περίπτωση που ενδιαφερόµενος παρά τη δήλωση
συµµετοχής του τελικά δεν συµµετάσχει σε οποιαδήποτε έκθεση τούτο θα
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λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση µελλοντικών αιτήσεων του µε
σκοπό τον αποκλεισµό του από συµµετοχή σε άλλες εκθέσεις.
¾ Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέτουν στο Υπουργείο κατά την ηµέρα
υποβολής της δήλωσης συµµετοχής τους τα πιο κάτω:
9 τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή ίση προς το 15% των
υπολογιζόµενων δαπανών, η οποία σε περίπτωση ακύρωσης θα
κατακρατείται από το Υπουργείο. Η τραπεζική εγγύηση/επιταγή θα
επιστρέφεται στην επιχείρηση µετά το πέρας της κάθε έκθεσης.
9 τραπεζική επιταγή ύψους 15% του κόστους συµµετοχής που
τους αναλογεί (υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο καλύπτει µόνο το 85%
του κόστους της όλης διοργάνωσης).
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού γραπτώς, πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης
και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται σε σχετικές
εγκυκλίους προκήρυξης της έκθεσης µέσω π.χ. Υπουργείου, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ
κ.λ.π.
Οι εταιρείες που θα τύχουν σχετικής έγκρισης για συµµετοχή στην, υπό
διοργάνωση, έκθεση θα πρέπει να καταθέσουν στο Λογιστήριο του Υπουργείου
την σχετική τραπεζική εγγύηση µαζί µε τα πιο κάτω έντυπα:
9 ∆ήλωση συµµετοχής
9 Προφίλ εταιρείας
9 Βεβαίωση η οποία πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί από
Ανεξάρτητο Εγκεκριµένο Ελεγκτή, ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006 της 15/2/2006 (Έλεγχος Προβληµατικής
Επιχείρησης).
9 Γραπτή ∆ήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας)
Κανονισµών του 2009, η οποία πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί
από τον κατά νόµο εκπρόσωπο της εταιρείας. (Έντυπο Κ.Ε. 1). Η πιο
πάνω γραπτή δήλωση θα συµπληρώνεται µετά το πέρας της Έκθεσης και
αφού το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού θα έχει το
πραγµατικό κόστος της υπόψη διοργάνωσης, το οποίο θα επιµερίζεται
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αναλόγως του αριθµού των εκθετών και θα κοινοποιείται στους
ενδιαφερόµενους εκθέτες.
Γενικές Πληροφορίες
¾ Το

Υπουργείο

Εµπορίου,

Βιοµηχανίας

και

Τουρισµού

δεν

είναι

υποχρεωµένο να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση.
¾ Τυχόν ψευδείς δηλώσεις στα πιο πάνω έντυπα συνιστούν ποινικό αδίκηµα.
¾ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα πιο πάνω έντυπα (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ) από τον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εµπορίου www.mcit.gov.cy/ts.
¾ Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867109 και 22867114 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gmichaelides@mcit.gov.cy και
cpavlidou@mcit.gov.cy.
ε)

Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο (De

Minimis)
Σκοπός
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και
οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για την επέκταση των
δραστηριοτήτων των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
∆ικαιούχοι
Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο µπορεί να υποβάλει κάθε υφιστάµενη Μικροµεσαία
Επιχείρηση, που είναι εγκατεστηµένη και δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά σε
περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την οποία
συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
¾ Έχει

συσταθεί

µε

βάση

τον

Περί

Εταιρειών

Νόµο

ως

Εταιρεία

Περιορισµένης Ευθύνης.
¾ Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον µια (1) διαχειριστική χρήση για την οποία
έχει υποβάλει Φορολογική ∆ήλωση.
¾ Είναι Μικροµεσαία Επιχείρηση (σύσταση 2003/361/ΕΚ, ηµερ. 06/05/2003).
¾ Πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας
(De Minimis).
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¾ ∆εν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες.
Ύψος Ενίσχυσης
Το Σχέδιο καλύπτει το 50% των επιλέξιµων δαπανών. Το ποσοστό επιχορήγησης
υπολογίζεται

επί

τους

κόστους

των

επιλέξιµων

δαπανών,

µη

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.
Πακέτα Οικονοµικής Ενίσχυσης
Το Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αποτελείται από δύο (2)
διαφορετικά Πακέτα Οικονοµικών Ενισχύσεων, από τα οποία οι επιχειρήσεις
µπορούν να επιλέξουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και
επιδιώξεις τους.
Σε κάθε Πακέτο Οικονοµικής Ενίσχυσης, περιλαµβάνονται Υποχρεωτικές ∆απάνες
τις

οποίες

οι

εγκεκριµένες

επιχειρήσεις

θα

πρέπει

απαραίτητα

να

πραγµατοποιήσουν προκειµένου να λάβουν τη σχετική επιχορήγηση, καθώς και
Προαιρετικές ∆απάνες τις οποίες οι επιχειρήσεις µπορούν αν το επιθυµούν να
πραγµατοποιήσουν.
ΠΑΚΕΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
¾ Σκοπός: Η προώθηση της παρουσίας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων,
µε δική τους ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο.
¾ ∆ικαιούχοι: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ή διέθεταν µέχρι
σήµερα δική τους ιστοσελίδα.
¾ Επιλέξιµες δαπάνες:
9 Ανάπτυξη δυναµικής ιστοσελίδας
9 ∆απάνες φιλοξενίας της ιστοσελίδας (hosting) για περίοδο δύο ετών
9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
9 Περιφερειακός

Εξοπλισµός

(εκτυπωτής

ή/και

σαρωτής

ή

πολυµηχάνηµα)
9 Λογισµικό διαχείρισης αποθεµάτων (inventory control system)
ΠΑΚΕΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
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¾ Σκοπός: Η ενίσχυση της χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου, ως εργαλείου
επέκτασης των επιχειρηµατικών δυνατοτήτων και διευκόλυνσης των
καθηµερινών λειτουργιών των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.
¾ ∆ικαιούχοι: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:
9 δεν δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο αλλά επιθυµούν να
αναπτύξουν ηλεκτρονικό κατάστηµα, ή
9 δραστηριοποιούνται

ήδη

στο

ηλεκτρονικό

εµπόριο

(διαθέτουν

ηλεκτρονικό κατάστηµα) και επιθυµούν αναβάθµιση της υφιστάµενης
ιστοσελίδας τους.
¾ Επιλέξιµες δαπάνες:
9 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος (δεν αφορά επιχειρήσεις που
διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστηµα)
9 ∆απάνες φιλοξενίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος (hosting) για
περίοδο δύο ετών
9 Λογισµικό διαχείρισης αποθεµάτων (inventory control system)
9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2)
9 Περιφερειακός

Εξοπλισµός

(εκτυπωτής

ή/και

σαρωτής

ή

πολυµηχάνηµα)
9 Σύστηµα
Resource

Προγραµµατισµού
Planning

αποτελεσµατική

-

Επιχειρησιακών

ERP)

διεκπεραίωση

το

οποίο
κύριων

Πόρων

αποσκοπεί

(Enterprise
στην

δραστηριοτήτων

πιο
του

ηλεκτρονικού καταστήµατος ή/και της επιχείρησης
9 ∆ιακοµιστής (server) (µόνο για όσες επιχειρήσεις προχωρήσουν στη
δαπάνη Συστήµατος Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων)
Το αναλυτικό περιεχόµενο, οι ελάχιστες προδιαγραφές και τα ανώτατα ποσά
επιχορήγησης για κάθε επιλέξιµη δαπάνη, αναφέρονται, ανά Πακέτο, στο
Παράρτηµα Γ του Οδηγού Σχεδίου.
∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Το Σχέδιο θα εφαρµοσθεί κατά την περίοδο 2009 – 2011 και oι αιτήσεις από τους
δικαιούχους θα µπορούν να υποβάλλονται κατά τις συγκεκριµένες χρονικές
περιόδους που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται κατά προτεραιότητα µέχρι τη
συνολική δέσµευση των ετήσιων διαθέσιµων κονδυλίων.
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Τα στάδια υποβολής αίτησης είναι:
¾ Αρχικά οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του
Προγράµµατος «Επιχειρείτε ∆ιαδικτυακά» (www.go-e.mcit.gov.cy) και να
αποκτήσουν όνοµα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password).
Πέρα από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, η εγγραφή στην
ιστοσελίδα παρέχει στους αιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης της
προόδου της αίτησής τους.
¾ Εφόσον

εγγραφούν

στην

ιστοσελίδα,

οι

ενδιαφερόµενοι

µπορούν

να

υποβάλουν αίτηση για το Πακέτο Οικονοµικής Ενίσχυσης που τους ενδιαφέρει.
Κατά τη συµπλήρωση της αίτησης έχουν την ευκαιρία µέσα από τη διαδικασία
αυτοελέγχου, να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι για το Πακέτο Οικονοµικής
Ενίσχυσης για το οποίο ενδιαφέρονται.
¾ Ακολούθως οι αιτητές θα πρέπει να εκτυπώσουν το “Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης / Αίτησης” που δηµιουργείται αυτόµατα και να το αποστείλουν µαζί µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού. Προς διευκόλυνση των αιτητών, το έντυπο αναγράφει τα στοιχεία
της εταιρείας και παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες που αποµένουν
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
¾ Αν η αίτηση της επιχείρησης εγκριθεί, θα της σταλεί Εγκριτική Απόφαση στην
οποία θα αναφέρονται οι υποχρεώσεις της καθώς και οι ενέργειες στις οποίες
θα πρέπει να προβεί προκειµένου να υλοποιήσει την επένδυση και να λάβει
την σχετική επιχορήγηση.
Γενικές Πληροφορίες
¾ Οι πιο πάνω πληροφορίες παρατίθενται µόνο για σκοπούς αρχικής
ενηµέρωσης. Για πληρέστερη ενηµέρωση και κατανόηση των προνοιών του
Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο, οι
ενδιαφερόµενοι προτρέπονται όπως συµβουλεύονται τον Οδηγό Σχεδίου ο
οποίος

διατίθεται

στην

ιστοσελίδα

του

Προγράµµατος

«Επιχειρείτε

∆ιαδικτυακά» (www.go-e.mcit.gov.cy).
¾ Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο e∆ράση στα
τηλέφωνα 22-867106, 22-867323 και 22-867324 ή µέσω της ιστοσελίδας
www.go-e.mcit.gov.cy
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∆.
1.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εισαγωγές Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1258/2009 απαιτείται άδεια εισαγωγής για ορισµένες
κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λευκορωσίας και
Βόρειας Κορέας, η οποία εκδίδεται στα πλαίσια ποσοτικών περιορισµών.
Τα είδη που εµπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται άδεια εισαγωγής
βρίσκονται στον Κανονισµό 1260/2009.
Για την έκδοση της πιο πάνω άδειας απαιτείται:
9 Προσκόµιση του τιµολογίου
9 Προσκόµιση της σχετικής αίτησης
Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται, το αργότερο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της ΕΕ και οι
εταιρείες που έχουν συσταθεί στην ΕΕ.
∆εν υπάρχουν τέλη για την έκδοση αδειών εισαγωγής.
Τα έντυπα αίτησης για άδεια εισαγωγής, διατίθενται από τον «Κλάδο Έκδοσης
Αδειών Εισαγωγής /Εξαγωγής», ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εµπορίου
http://www.mcit.gov.cy/ts.
Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867136, 22-867197,
22-867220, 22-867222.

2.

Εισαγωγές Χαλυβουργικών Προϊόντων

Εφαρµόζονται δύο συστήµατα:
(α)

Επιτήρηση για στατιστικούς λόγους - σύστηµα απλού ελέγχου

Απαιτείται άδεια εισαγωγής για όλα τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα
οποία καλύπτονται από τις συνθήκες ΕΚΑΧ και ΕΚ, καταγωγής όλων των τρίτων
χωρών.
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Για έκδοση της πιο πάνω άδειας απαιτείται:
9 Προσκόµιση του τιµολογίου.
9 Προσκόµιση της σχετικής αίτησης.
Εξαιρούνται οι εισαγωγές των προϊόντων, των οποίων το καθαρό βάρος δεν
υπερβαίνει τα 2.500 χιλιόγραµµα και δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε
περιορισµούς.
Τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο συµφωνίας διπλού ελέγχου, η οποία
έχει συναφθεί µεταξύ τρίτης χώρας και της Κοινότητας, υπόκεινται στους όρους
που καθορίζει η συγκεκριµένη συµφωνία και επεξηγούνται πιο κάτω στην
παράγραφο (β).
(β)

Ποσοτικοί περιορισµοί - σύστηµα διπλού ελέγχου

Για ορισµένα προϊόντα χάλυβα, καταγωγής Ρωσικής Οµοσπονδίας και
Καζακστάν, ισχύουν ποσοτικοί περιορισµοί.
Για την έκδοση άδειας εισαγωγής απαιτείται:
9 Η σχετική αίτηση για άδεια εισαγωγής πλήρως συµπληρωµένη.
9 Το τιµολόγιο
9 Προσκόµιση άδειας εξαγωγής, που εκδίδουν οι αντίστοιχες χώρες
εξαγωγής.
Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται, το αργότερο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης, έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της ΕΕ και οι
εταιρείες που έχουν συσταθεί στην ΕΕ.
∆εν υπάρχουν τέλη για την έκδοση των αδειών εισαγωγής.
Τα έντυπα αίτησης για άδεια εισαγωγής, διατίθενται από τον «Κλάδο Έκδοσης
Αδειών Εισαγωγής /Εξαγωγής», ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εµπορίου
http://www.mcit.gov.cy/ts
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Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867136, 22-867197,
22-867220, 22-867222.

3.

Έλεγχος Εξαγωγών – Άδειες Εξαγωγής

Νοµοθεσία για Εξαγωγές Ειδών ∆ιπλής Χρήσης
Προϊόντα διπλής χρήσης είναι τα είδη, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού
και της τεχνολογίας, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για πολιτική, όσο και
για στρατιωτική χρήση. Ο πιο πάνω ορισµός περιλαµβάνει και όλα τα αγαθά που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να υποβοηθηθεί µε κάθε τρόπο η κατασκευή
όπλων µαζικής καταστροφής.
Το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης, θεσπίστηκε µε τον
Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1334 / 2000, ο οποίος αντικαταστάθηκε από
τον κανονισµό 428 / 2009.
Η εξαγωγή προϊόντων και τεχνολογίας διπλής χρήσης στη ∆ηµοκρατία,
ρυθµίζεται µε το ∆ιάταγµα Κ∆Π 312/2009.
Νοµοθεσία για Εξαγωγές Όπλων/ Στρατιωτικού Εξοπλισµού
Η εφαρµογή του Κώδικα Συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
Εξαγωγές Όπλων/ Στρατιωτικού Εξοπλισµού ρυθµίζεται από το ∆ιάταγµα Κ∆Π
257/2005.
Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για έκδοση άδειας εξαγωγής
Εφαρµόζονται τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στον Κώδικα Συµπεριφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων/ Στρατιωτικού Εξοπλισµού.
∆εν εκδίδεται άδεια εξαγωγής για:
¾ Στρατιωτικό εξοπλισµό, που προορίζεται για χώρες που υπόκεινται σε
απαγόρευση εξαγωγής όπλων.
¾ Είδη διπλής χρήσης, όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα είδη προορίζονται
ή µπορεί να προορίζονται, για χρήσεις σχετικές µε όπλα µαζικής
καταστροφής.
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∆ιαδικασία έκδοσης άδειας εξαγωγής
∆ικαίωµα Υποβολής Αίτησης
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και οι εταιρείες που έχουν συσταθεί στη ∆ηµοκρατία.
Πιστοποιητικά που πρέπει να προσκοµισθούν
Για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης ή στρατιωτικού εξοπλισµού, απαιτείται
άδεια εξαγωγής που εκδίδεται από τον Κλάδο.
Για εξασφάλιση άδειας εξαγωγής ειδών στρατιωτικού εξοπλισµού ή ειδών
διπλής χρήσης, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:
9 Αίτηση συµπληρωµένη µε όλα τα στοιχεία που ζητούνται, σφραγισµένη και
υπογραµµένη.
9 Τιµολόγιο.
9 Σύµβαση πωλήσεως ή επιβεβαίωση της παραγγελίας.
9 Για τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισµού: Πιστοποιητικό Τελικού
Χρήστη (End User Certificate), που εκδίδει η αρµόδια αρχή της χώρας
τελικού προορισµού. Το πιστοποιητικό αυτό περιγράφει την τελική χρήση
και δηλώνει τον τελικό χρήστη. Για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης:
Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate), που εκδίδει ο τελικός
χρήστης Το πιστοποιητικό αυτό περιγράφει την τελική χρήση και δηλώνει
τον τελικό χρήστη.
9 Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός 2 µηνών, ο αιτητής θα προσκοµίσει στο
Υπουργείο αποδεικτικά στοιχεία, θεωρηµένα από τις αρµόδιες αρχές της
χώρας προορισµού, τα οποία θα πιστοποιούν την άφιξη των ειδών στη
δηλωθείσα χώρα προορισµού.
9 Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του αιτητή, να παράσχει η Αστυνοµία
στο Υπουργείο πληροφορίες που τυχόν να κατέχει, σχετικά µε το ποινικό
του µητρώο.
9 Για είδη που κατάγονται από οποιαδήποτε χώρα µέλος της ΕΕ ή άλλο
κράτος µέλος των διαφόρων καθεστώτων ελέγχου εξαγωγών, και
διαµετακοµίζονται µέσω Κύπρου ή επανεξάγονται από την Κύπρο, ο
αιτητής θα πρέπει να προσκοµίσει τη σχετική άδεια εξαγωγής, που εκδίδει
η χώρα καταγωγής των ειδών. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ο
αιτητής έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει µαζί µε την άδεια εξαγωγής,
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µετάφραση της άδειας στα Ελληνικά ή Αγγλικά, πιστοποιηµένη από τις
αρµόδιες αρχές της χώρας που εξέδωσε την άδεια.
Αξιολόγηση Αιτήσεων
Η αίτηση εξετάζεται από Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
εκπροσώπους του Κλάδου Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής /Εξαγωγής, της Νοµικής
Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τµήµατος Τελωνείων, του
Υπουργείου Άµυνας, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως, καθώς
επίσης και από εκπροσώπους άλλων υπηρεσιών, που είναι σε θέση να
παράσχουν εξειδικευµένες γνώσεις, σχετικά µε τα είδη προς εξαγωγή.
Οι άδειες εξαγωγής εκδίδονται το συντοµότερο, εφόσον ο εξαγωγέας
προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.
Τέλη
∆εν υπάρχουν τέλη για την έκδοση των αδειών εξαγωγής.
Έντυπα Αιτήσεων
Τα έντυπα αίτησης για άδεια εξαγωγής διατίθενται από τον «Κλάδο Έκδοσης
Αδειών Εισαγωγής /Εξαγωγής», ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εµπορίου
http://www.mcit.gov.cy/ts
Για πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-867136, 22-867197,
22-867220, 22-867222.
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Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλοι οι σχετικοί κανονισµοί, τα ενηµερωτικά έντυπα καθώς και οι σχετικές αιτήσεις,
είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εµπορίου
http://www.mcit.gov.cy/ts.
∆ιευθύνσεις /Επικοινωνία:
Λευκωσία:
6 Ανδρέα Αραούζου, 1421 Λευκωσία,
Τηλ.: 22-867123
Φαξ: 22-768967
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Ζ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΑ /ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

1.

Παράρτηµα Ι, Πίνακας της Συνθήκης ΕΚ.

2.

Αίτηση / Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για
Ενέργειες Προώθησης ή /και ∆ιαφήµισης των Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική
Αγορά και τις Τρίτες Χώρες».

3.

Αίτηση / Ενηµερωτικό Έντυπο για το «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (De
minimis) προς Επιχειρήσεις που ∆ραστηριοποιούνται στον Τοµέα της Μεταποίησης ή /και
Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων για Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις, που
Πραγµατοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες».

4.
5.
6.

Γραπτή ∆ήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών των 2009, η οποία
πρέπει να υπογραφεί από τον κατά νόµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006 της 15.2.2006. (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης)
Ενηµερωτικό έντυπο για το Σχέδιο «Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην
Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», Μέτρο 1.

7.

Αίτηση για το Σχέδιο «Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική
Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», Μέτρο 1.

8.

Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις
Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», Μέτρο 2.

9.

Αίτηση για το Σχέδιο «Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι
οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», Μέτρο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΑ /ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α/Α

ΕΝΤΥΠΟ

1.

Ενηµερωτικό έντυπο για ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις
/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν σε εµπορικές εκθέσεις στο
εξωτερικό, που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

2.

∆ήλωση Συµµετοχής για επιχειρήσεις /βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες
συµµετέχουν σε εµπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό, που οργανώνει το Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

3.

Έντυπο µε τα στοιχεία επιχείρησης /βιοµηχανίας Κυπριακών προϊόντων, η οποία θα
συµµετάσχει σε εµπορική έκθεση στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο.

4.

Ενηµερωτικό έντυπο για ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε επιχειρήσεις
/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε
εκθέσεις του εξωτερικού.

5.

Έντυπο αποδεικτικών στοιχείων για επιχειρήσεις /βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων, οι
οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

6.

Ενηµερωτικό έντυπο για ενισχύσεις µε βάση τον Κανόνα de minimis, σε
επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οι οποίες συµµετέχουν
σε «Εβδοµάδα Κύπρου» στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

7.

∆ήλωση Συµµετοχής για επιχειρήσεις/βιοµηχανίες Κυπριακών προϊόντων οι οποίες
συµµετέχουν σε «Εβδοµάδα Κύπρου» στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Έντυπο µε τα στοιχεία επιχείρησης/βιοµηχανίας Κυπριακών προϊόντων η οποία θα
συµµετάσχει σε «Εβδοµάδα Κύπρου» στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
παραγωγούς / βιοµηχάνους / εξαγωγείς για διερεύνηση ξένων αγορών»
Έντυπο Αίτησης για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
παραγωγούς / βιοµηχάνους / εξαγωγείς για διερεύνηση ξένων αγορών»
Έντυπο Αποδεικτικών Στοιχείων για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De
Minimis σε παραγωγούς / βιοµηχάνους / εξαγωγείς για διερεύνηση ξένων αγορών»
Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριµένων Ελεγκτών ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006 της 15.2.2006. (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης)
Γραπτή ∆ήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών των 2009, η οποία
πρέπει να υπογραφεί από τον κατά νόµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΤΥΠΑ /ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΕΝΤΥΠΟ
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
εξαγωγείς υπηρεσιών οι οποίοι συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του
εξωτερικού»
Έντυπο Αίτησης για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε εξαγωγείς
υπηρεσιών οι οποίοι συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού»
Έντυπο Αποδεικτικών Στοιχείων για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De
Minimis σε εξαγωγείς υπηρεσιών οι οποίοι συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις
του εξωτερικού»
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
επιχειρήσεις ανάπτυξης γης οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του
εξωτερικού»
Έντυπο Αίτησης για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
επιχειρήσεις ανάπτυξης γης οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του
εξωτερικού»
Έντυπο Αποδεικτικών Στοιχείων για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De
Minimis σε επιχειρήσεις ανάπτυξης γης οι οποίες συµµετέχουν µε δικά τους έξοδα σε
εκθέσεις του εξωτερικού»
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
εξαγωγείς υπηρεσιών για διερεύνηση ξένων αγορών»
Έντυπο Αίτησης για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε εξαγωγείς
υπηρεσιών για διερεύνηση ξένων αγορών»
Έντυπο Αποδεικτικών Στοιχείων για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De
Minimis σε εξαγωγείς υπηρεσιών για διερεύνηση ξένων αγορών»
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
Επιχειρήσεις Υπηρεσιών οι οποίες συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό
που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
∆ήλωση Συµµετοχής για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
Επιχειρήσεις Υπηρεσιών οι οποίες συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό
που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Προφίλ Εταιρείας για το Σχέδιο «Ενισχύσεις µε βάση τον κανόνα De Minimis σε
Επιχειρήσεις Υπηρεσιών οι οποίες συµµετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό
που οργανώνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Βεβαίωση η οποία πρέπει να συµπληρωθεί και να υπογραφεί από Ανεξάρτητο
Εγκεκριµένο Ελεγκτή, ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1998/2006
της 15/2/2006 (Έλεγχος Προβληµατικής Επιχείρησης).
Γραπτή ∆ήλωση που εκδίδεται δυνάµει του κανονισµού 3(2) των Περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών των 2009, η οποία
πρέπει να υπογραφεί από τον κατά νόµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Προγράµµατος “Επιχειρείτε ∆ιαδικτυακά”.
Αίτηση για ∆ηµοσίευση άρθρου στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Προγράµµατος “Επιχειρείτε
∆ιαδικτυακά”.
Ενηµερωτικό Έντυπο για το Πρόγραµµα “Επιχειρείτε ∆ιαδικτυακά”.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο για το Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο De Minimis
Ενηµερωτικό Έντυπο – Οδηγός Ασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο.
Ενηµερωτικό Έντυπο – Νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης / Αίτησης για τα Πακέτα Οικονοµικής Ενίσχυσης 1 και 2 του
Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο – De Minimis
Αίτηση καταβολής επιχορήγησης για τα Πακέτα Οικονοµικής Ενίσχυσης 1 και 2 του
Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο – De Minimis
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