Ενημερωτικό Δελτίο

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Ταυτότητα Σχεδίου
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ20142015, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» με συνολική δημόσια δαπάνη
€10 εκ.

Στόχος Σχεδίου
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων
(ανδρών και γυναικών) από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε
οικονομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των
προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην
προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και
ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός
Κατά την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα €8 εκ. Ο
προϋπολογισμός δύναται να τροποποιηθεί.

Ένταση ενίσχυσης
Η χορηγία θα καλύπτει μέχρι και 50% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο όριο τις €70.000 και τις €50.000 για
δραστηριότητες της μεταποίησης και άλλες δραστηριότητες (ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) αντίστοιχα.
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται
ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου που δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου περιλαμβάνουν Εξοπλισμό, Ειδικές Εγκαταστάσεις / Διαμόρφωση Χώρων,
Κατάρτιση – Προβολή – Προώθηση, Άλλες Δαπάνες - Κεφάλαιο Κίνησης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες, που:

Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

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

Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης τους.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και λήγει στις 11 Μαΐου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες
Μονάδα Grants & Incentives, Grants_IncentivesCY@deloitte.com ή στο 25 868623/ 25 868611.
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