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Σχζδιο Χορηγιϊν επενδφςεων εμπλουτιςμοφ και εκςυγχρονιςμοφ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ για την επιμήκυνςη τησ τουριςτικήσ περιόδου 

O Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ προκιρυξε Σχζδιο Χορθγιϊν για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με ποςοςτό ενίςχυςθσ ωσ 70% 
και λιξθ περιόδου υποβολισ ςτισ 05/02/2018: 
(α) τουριςτικϊν μονάδων για τθν αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και εμπλουτιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 
(β) δθμιουργία νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ όπωσ ο ςυνεδριακόσ, ο ακλθτικόσ, κ.λπ.  και  
(γ) εκςυγχρονιςμό και εμπλουτιςμό των υπθρεςιϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 

Πρια Ελάχιςτου Φψουσ Συνολικήσ Επιλζξιμησ Δαπάνησ και Επιλζξιμεσ Επενδφςεισ 
Κατηγορία Α: Επενδφςεισ Εμπλουτιςμοφ του τουριςτικοφ προϊόντοσ για τη δημιουργία νζων αυτόνομων λειτουργικά ζργων 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

Α1 Συνεδριακά Κζντρα 20.000.000 € 

Α2 Υποδομζσ Ακλθτικοφ Τουριςμοφ - Ακλθτικά Προπονθτικά Κζντρα Ποδοςφαίρου  & Κολφμβθςθσ 700.000 € 

Α3 
Υποδομζσ ακλθτικοφ & ςυνεδριακοφ τουριςμοφ – ακλθτικά & προπονθτικά κζντρα ποδοςφαίρου & 
κολφμβθςθσ & ςυνεδριακά κζντρα εντόσ & εκτόσ γθπζδων ξενοδοχείων & τουριςτικϊν καταλυμάτων 

400.000 € 

Κατηγορία Β: Επενδφςεισ Εκςυγχρονιςμοφ ςε Υφιςτάμενα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα 

Δυναμικότητα 
μονάδασ ςε κλίνεσ 

Μζχρι 49 κλίνεσ 50 ζωσ 99 κλίνεσ 
100 ζωσ 199 

κλίνεσ 
200 ζωσ 399 

κλίνεσ 
Άνω των 399 

κλινϊν 

Ελάχιςτο φψοσ (€) 680.000 900.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 

Κατηγορία Γ: Εκςυγχρονιςμόσ, Εμπλουτιςμόσ, Επζκταςη, Ανακαίνιςη υφιςτάμενων Εγκαταςτάςεων 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

Γ1 Συνεδριακοί Χϊροι εντόσ Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων 80.000 € 

Γ2 Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ για ποδόςφαιρο, κολφμβθςθ, ποδθλαςία 80.000 € 

Γ3 Εκςυγχρονιςμόσ και Εμπλουτιςμόσ Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων 100.000 € 

 

Κατηγορίεσ Επιλζξιμων Δαπανϊν 
ΚΕΔ1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ενδεικτικά αναφζρονται οι εξήσ υποκατηγορίεσ εργαςιϊν:  
κακαιρζςεισ, εκςκαφζσ-επιχωματϊςεισ, οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τοιχοποιία, δαπεδοςτρϊςεισ, επιχρίςματα, χρωματιςμοί, 
μεταλλικά-αλουμίνια, ξυλουργικζσ εργαςίεσ, μονϊςεισ, θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ, κλιματιςμόσ, αποχετεφςεισ - 
υδραυλικά, εξαεριςμόσ, ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, εγκαταςτάςεισ για ζλεγχο και διαχείριςθ νεροφ και αποβλιτων, 
ςφςτθμα ελζγχου εικόνασ, ιχου και φωτιςμοφ, κλειςτό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ, ςυςτιματα τθλεπικοινωνίασ κλπ. 

ΚΕΔ2: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
Ενδεικτικά αναφζρονται οι εξήσ υποκατηγορίεσ:  
κινθτι επίπλωςθ εςωτερικϊν χϊρων (δωματίων, διαμεριςμάτων, βοθκθτικϊν και κοινόχρθςτων χϊρων), κινθτι επίπλωςθ 
εξωτερικϊν χϊρων (κολυμβθτικισ δεξαμενισ, κοινόχρθςτων χϊρων), θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και μικροςυςκευζσ, ξενοδοχειακόσ 
εξοπλιςμόσ (κρεβάτια, ντιβάνια, ςτρϊματα), επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ κουηίνασ (εςτίεσ, φοφρνοι, ψυγεία, πλυντιρια κλπ.), 
θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, εξοπλιςμόσ μθχανογράφθςθσ και δικτφωςθσ, λογιςμικά προγράμματα, αγορά και εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ για εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ κλπ 

ΚΕΔ 3: ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 α) Αποκλειςτικά για τισ Ρολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειρήςεισ και ενδεικτικά αναφζρονται οι εξήσ υποκατηγορίεσ: 
Δαπάνεσ για προκαταρκτικζσ μελζτεσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελετϊν βιωςιμότθτασ, παροχι υπθρεςιϊν αρχιτεκτόνων, 
πολιτικϊν μθχανικϊν ι άλλων ςυμβοφλων (επιμετρθτϊν, μθχανολόγων κλπ) που ζχουν ςχζςθ με τισ οικοδομικζσ ι άλλεσ 
εργαςίεσ, κακϊσ και άλλεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ, φψουσ μζχρι το 5% του ςυνολικοφ 
επιλζξιμου κόςτουσ για Επζνδυςη προχπολογιςμοφ μζχρι 1.000.000 € και 3% για το τμήμα του προχπολογιςμοφ που ξεπερνά 
το όριο αυτό. 

 

Σημαντικζσ ςημειϊςεισ 

 Η Ίδια Συμμετοχι πρζπει να καλυφκεί είτε με ίδιουσ πόρουσ είτε με αποδεκτι μορφι εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, δθλαδι 
δανειςμό από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα. Ο Αιτητήσ θα πρζπει να τεκμηριϊςει τη δυνατότητα κάλυψησ του ςυνόλου τησ 
Ίδιασ Συμμετοχήσ δηλαδή του ποςοφ που προκφπτει ωσ διαφορά μεταξφ τησ Συνολικήσ Επιλζξιμησ Δαπάνησ και τησ 
Δημόςιασ Δαπάνησ. 

 Για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ από τθν τελικι πλθρωμι του ΕΦ ςτο Δικαιοφχο (Μεγάλεσ Επιχειριςεισ) ι τουλάχιςτον τρία (3) 
ζτθ από τθν τελικι πλθρωμι ςτο Δικαιοφχο (Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ) να διατθρείται θ λειτουργία 
τθσ Επζνδυςθσ ςτθν περιοχι όπου χορθγείται θ ενίςχυςθ.  

 


