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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: 

(α) υφιςτάμενων τουριςτικϊν μονάδων για τθν αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και εμπλουτιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
τουσ, και για τθν εξυπθρζτθςθ των διαφοροποιθμζνων εποχιακϊν αναγκϊν και ιδιαιτεροτιτων του χειμερινοφ τουρίςτα 
(wintersun) αλλά και του τουριςμοφ ειδικϊν ενδιαφερόντων,  

(β) για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν οι οποίεσ αφοροφν ςε εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ είναι ο 
ςυνεδριακόσ και ο ακλθτικόσ, κακϊσ και  

(γ) για εκςυγχρονιςμό και εμπλουτιςμό υπθρεςιϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατεφκυνςθ των ειδικϊν 
ενδιαφερόντων, επιδιϊκεται θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςφνκεςθσ του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ, θ επζκταςθ του ςε νζεσ αγορζσ, και θ ςτιριξθ παρεμφερϊν προσ τον τουριςμό κλάδων τθσ οικονομίασ. 

 

Χορηγοφμενεσ Επενδφςεισ 

Άξονασ - 
Κατθγορία 

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΗΣ 
17ησ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ 

ΤΗΣ 18ησ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013 

Ρεριοχζσ εφαρμογισ 
εντόσ Χάρτθ 

Ρεριφερειακϊν 
Ενιςχφςεων 

Ρεριοχζσ εφαρμογισ εκτόσ 
Χάρτθ Ρεριφερειακϊν 

Ενιςχφςεων 

Ρεριοχζσ Εφαρμογισ (εντόσ 
και εκτόσ Χάρτθ 

Ρεριφερειακϊν Ενιςχφςεων) 

Ζνταςθ 
Ανϊτατο ποςό 
Χορθγίασ ανά 

ζργο 
Ζνταςθ 

Ανϊτατο ποςό 
Χορθγίασ ανά 

ζργο 
Ζνταςθ 

Ανϊτατο ποςό 
Χορθγίασ ανά 

επιχείρθςθ 

Α1 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 

2.880.000€ 

20% 
2.880.000€ 

 

Μεςαία 20% 10% 

Μεγάλθ 10%   

Α2 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 600.000€ 20% 400.000€ 

Μεςαία 20% 400.000€ 10% 200.000€ 

Μεγάλθ 10% 200.000€   

Α3 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 300.000€ 20% 200.000€ 

Μεςαία 20% 200.000€ 10% 100.000€ 

Μεγάλθ 10% 100.000€   

Β1–μζχρι 
49 κλίνεσ 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 300.000€ 20% 200.000€ 

Μεςαία 20% 200.000€ 10% 100.000€ 

Β2–μζχρι 
99 κλίνεσ 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 600.000€ 20% 400.000€ 

Μεςαία 20% 400.000€ 10% 200.000€ 

Β3,Β4,Β5- 
100 κλίνεσ 

και άνω 

Ρολφ Μικρι & Μικρι 30% 900.000€ 20% 600.000€ 

Μεςαία 20% 600.000€ 10% 300.000€ 

Γ1 
Ρολφ Μικρι & Μικρι, 

Μεςαία, Μεγάλθ 

 

70% 200.000€ 

Γ2 
Ρολφ Μικρι & Μικρι, 

Μεςαία, Μεγάλθ 
70% 200.000€ 

Γ3 
Ρολφ Μικρι & Μικρι, 

Μεςαία, Μεγάλθ 
70% 200.000€ 

 

 Σημειϊςεισ 

 Για το ίδιο Ξενοδοχείο ι Τουριςτικό Κατάλυμα επιτρζπεται θ υποβολι Αίτθςθσ είτε μόνο για τον Άξονα Β είτε μόνο για τθν 
κατθγορία Γ1 ι Γ2 ι Γ3.  

 Σε περίπτωςθ που κα υποβλθκοφν Αιτιςεισ είτε ςτον Άξονα Β και Γ1, είτε ςτον Άξονα Β και Γ2, είτε ςτον Άξονα Β και Γ3, κα 
λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ Αίτθςθ του Άξονα Β.  

 Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί Αίτθςθ για τον Άξονα Β, δεν επιτρζπεται για το ίδιο Ξενοδοχείο ι Τουριςτικό Κατάλυμα θ 
υποβολι Αίτθςθσ για τον Άξονα Α3 που να αφορά επζνδυςθ εντόσ του γθπζδου του Ξενοδοχείου ι/και του Τουριςτικοφ 
Καταλφματοσ που εξυπθρετεί θ επζνδυςθ. Σε περίπτωςθ που κα υποβλθκοφν Αιτιςεισ και για τουσ δφο Άξονεσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ μόνο θ Αίτθςθ του Άξονα Β.  
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 Για το ίδιο Ξενοδοχείο ι Τουριςτικό Κατάλυμα επιτρζπεται θ υποβολι Αίτθςθσ μόνο για μια κατθγορία του Άξονα Γ. Σε 
περίπτωςθ που κα υποβλθκοφν Αιτιςεισ για πάνω από μια κατθγορία κα λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ Αίτθςθ τθσ Σελίδα 22 
από 85 κατθγορίασ Γ3 αν υποβλικθκε Αίτθςθ για τθν εν λόγω κατθγορία. Αν όχι κα λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ Αίτθςθ τθσ 
κατθγορίασ Γ1.  

 Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί Αίτθςθ για τον Άξονα Α3 που να αφορά επζνδυςθ εντόσ του γθπζδου του Ξενοδοχείου ι/και 
του Τουριςτικοφ Καταλφματοσ που εξυπθρετεί θ επζνδυςθ δεν επιτρζπεται για το ίδιο Ξενοδοχείο ι Τουριςτικά Καταλφματα 
να υποβλθκεί Αίτθςθ ςτθν κατθγορία Γ3. Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί κα λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ Αίτθςθ για τον Άξονα 
Α3. 

 

Ρροχπολογιςμόσ Ρρόςκληςησ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€ 
Ροςοςτό (%) επί του 

ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 

ΑΞΟΝΑΣ Α: Επενδφςεισ εμπλουτιςμοφ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, για τη δημιουργία νζων, αυτόνομων λειτουργικά, ζργων 
και υποδομϊν 

Κ
Α

Τ
Η

ΓΟ


ΙΑ
 Α1 Συνεδριακά Κζντρα 2.880.000 18 

Α2 Ακλθτικά και Ρροπονθτικά Κζντρα Ροδοςφαίρου και Κολφμβθςθσ 1.920.000 12 

Α3 
Ακλθτικά και Ρροπονθτικά Κζντρα Ροδοςφαίρου και Κολφμβθςθσ 
και Συνεδριακά Κζντρα εντόσ και εκτόσ γθπζδων Ξενοδοχείων και 
Τουριςτικϊν Καταλυμάτων 

1.600.000 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Α 6.400.000 40 

 

ΑΞΟΝΑΣ Β: Επενδφςεισ Εκςυγχρονιςμοφ ςε υφιςτάμενα ξενοδοχεία και τουριςτικά καταλφματα 

 Εκςυγχρονιςμόσ Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων 6.400.000 40 

 

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Εκςυγχρονιςμόσ, Εμπλουτιςμόσ, Επζκταςη, Ανακαίνιςη Υφιςτάμενων Εγκαταςτάςεων 

Κ
Α

Τ
Η

ΓΟ


ΙΑ
 Γ1 

Συνεδριακοί Χϊροι εντόσ Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν 
Καταλυμάτων 

480.000 3 

Γ2 
Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ για ποδόςφαιρο, κολφμβθςθ και 
ποδθλαςία 

560.000 3,5 

Γ3 
Εκςυγχρονιςμόσ και Εμπλουτιςμόσ Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν 
Καταλυμάτων 

2.160.000 13,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ 3.200.000 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ Α+Β+Γ 16.000.000 100 

 

Πρια Επιλζξιμου Ρροχπολογιςμοφ και Επιλζξιμεσ Επενδφςεισ 
 Το ελάχιςτο αποδεκτό φψοσ Συνολικισ Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ για κάκε κατθγορία επιλζξιμθσ Επζνδυςθσ κακορίηεται ωσ εξισ: 

Πρια Επιλζξιμου Ρροχπολογιςμοφ ανά κατηγορία Επιλζξιμων Επενδφςεων του Άξονα Α 

Επενδφςεισ Εμπλουτιςμοφ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, για τη δημιουργία νζων αυτόνομων λειτουργικά ζργων και υποδομϊν 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ (€) 

Α1 Συνεδριακά Κζντρα 20.000.000 

Α2 
Υποδομζσ Ακλθτικοφ Τουριςμοφ – Ακλθτικά και Ρροπονθτικά Κζντρα Ροδοςφαίρου 
και Κολφμβθςθσ 

700.000 

Α3 
Υποδομζσ Ακλθτικοφ και Συνεδριακοφ Τουριςμοφ - Ακλθτικά και Ρροπονθτικά Κζντρα 
Ροδοςφαίρου και Κολφμβθςθσ και Συνεδριακά Κζντρα εντόσ και εκτόσ γθπζδων 
Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων 

400.000 

 

Πρια Επιλζξιμου Ρροχπολογιςμοφ ανά κατηγορία Επιλζξιμων Επενδφςεων του Άξονα Β 

Επενδφςεισ Εκςυγχρονιςμοφ ςε Υφιςτάμενα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα 

Δυναμικότητα μονάδασ ςε κλίνεσ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ (€) 

Β1 Μζχρι 49 κλίνεσ 680.000 
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Β2 Από 50 ζωσ 99 κλίνεσ 900.000 

Β3 Από 100 ζωσ 199 κλίνεσ 1.200.000 

Β4 Από 200 ζωσ 399 κλίνεσ 1.800.000 

Β5 Άνω των 399 κλινϊν 2.400.000 

 

Πρια Επιλζξιμου Ρροχπολογιςμοφ ανά κατηγορία Επιλζξιμων Επενδφςεων του Άξονα Γ 

Εκςυγχρονιςμόσ, Εμπλουτιςμόσ, Επζκταςη, Ανακαίνιςη υφιςτάμενων Εγκαταςτάςεων 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ (€) 

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 

Στθν περίπτωςθ που θ Συνολικι Επιλζξιμθ Δαπάνθ τθσ Επζνδυςθσ που υποδεικνφεται από τον Αιτθτι ςτθν Αίτθςθ δεν είναι 
χαμθλότερθ από το «Ελάχιςτο Φψοσ Συνολικισ Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ» που ορίηεται πιο πάνω για κάκε κατθγορία και κατά τθν 
αξιολόγθςθ τθσ Αίτθςθσ, προκφψει ότι θ Συνολικι Επιλζξιμθ Δαπάνθ είναι χαμθλότερθ από το «Ελάχιςτο Φψοσ Συνολικισ 
Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ», τότε θ Αίτθςθ απορρίπτεται. 

 

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. 

Διευκρινίηεται ότι και για τουσ τρεισ (3) παραπάνω Άξονεσ δεν κεωροφνται επιλζξιμεσ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ:  

(α) Το κόςτοσ απόκτθςθσ τθσ γθσ και λοιπϊν ακινιτων ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Σχεδίου.  

(β) Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ και τα αναλϊςιμα τθσ Επιχείρθςθσ.  

(γ) Ο ελαφρφσ εξοπλιςμόσ κουηίνασ π.χ. μαχαιροπιρουνα, πιατικά, ποτιρια, μαγειρικά ςκεφθ κλπ.  

(δ) Ιματιςμόσ δωματίων, διαμεριςμάτων και κοινόχρθςτων χϊρων (ςεντόνια, κλινοςκεπάςματα, μαξιλάρια, μαξιλαροκικεσ, 
κουρτίνεσ, χαλάκια, τραπεηομάντιλα κλπ) πζραν του κατϋαποκοπι ποςοφ των €400 ανά κλίνθ.  

(ε) Τζλθ Αδειϊν.  

(ςτ) Ο ΦΡΑ.  

(η) Η αγορά ι ενοικίαςθ ζργων τζχνθσ ι και άλλων πολφτιμων αντικειμζνων/ εκκεμάτων.  

(θ) Η δθμιουργία νζων κλινϊν.  

(κ) Οι δαπάνεσ που αφοροφν τουσ χϊρουσ των Ξενοδοχείων και Τουριςτικϊν Καταλυμάτων που δεν καλφπτει θ κατάταξθ του 
ΚΟΤ.  
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(ι) Δαπάνεσ που αφοροφν ςε μθχανιματα και εξοπλιςμό που δεν είναι καινοφργια.  

(κ) Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ενςϊματων ςτοιχείων ενεργθτικοφ.  

(λ) Δαπάνεσ για τισ οποίεσ ζχει λθφκεί ι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για να λθφκεί δθμόςια χρθματοδότθςθ (κοινοτικι ι εκνικι) από 
άλλεσ Ρθγζσ/Σχζδια. 

 

Δυνητικοί Δικαιοφχοι 

Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτο Σχζδιο ζχουν οι Επιχειριςεισ που πλθροφν όλεσ τισ πιο κάτω προχποκζςεισ:  

α) Είναι Υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ πρζπει να είναι υφιςτάμενεσ 

επιχειριςεισ. Η Κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Σχζδιο, 

ςυςτινεται ωσ Joint Arrangement.  

(β) Είναι Επιχειριςεισ:  

(ι) Οι οποίεσ προτείνουν επενδφςεισ ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ.  

(ιι) Επιχειριςεισ των οποίων το μζγεκοσ επιτρζπει τθν υποβολι Αίτθςθσ για τον Άξονα και τθν Ρεριοχι που προτείνουν 

να υλοποιθκεί το ζργο.  

(ιιι) Επιχειριςεισ που δφνανται να λάβουν ενίςχυςθ με βάςθ τισ διευκρινίςεισ των Επιλζξιμων Επενδφςεων 

Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ οι εν λόγω προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ.  

γ) Επιχειριςεισ οι οποίεσ είναι είτε οι ιδιοκτιτεσ του γθπζδου/ακινιτου που κα υλοποιθκεί το Ρροτεινόμενο Ζργο είτε μιςκωτζσ 

του εν λόγω γθπζδου/ακινιτου οι οποίοι ζχουν:  

i. Γραπτι ςυγκατάκεςθ του ιδιοκτιτθ για το Ρροτεινόμενο Ζργο,  

ii. χαρτοςθμαςμζνο ενοικιαςτιριο ςυμβόλαιο μεταξφ του Αιτθτι και των ιδιοκτθτϊν του γθπζδου/ακινιτου που κα υλοποιθκεί 

το Ρροτεινόμενο Ζργο, διάρκειασ από τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ τουλάχιςτον 10 ετϊν για Επενδφςεισ με Συνολικι 

Επιλζξιμθ Δαπάνθ ζωσ και 3 εκατ. € και τουλάχιςτον 15 ετϊν για Επενδφςεισ με Συνολικι Επιλζξιμθ Δαπάνθ άνω των 3 εκατ. €. 

Ππου το Ρροτεινόμενο Ζργο ςτθν περίπτωςθ επενδφςεων του Άξονα Α3 κα υλοποιθκεί εκτόσ του γθπζδου του ξενοδοχείου ι 

του τουριςτικοφ καταλφματοσ που εξυπθρετεί, οι Επιχειριςεισ πρζπει να είναι είτε οι ιδιοκτιτεσ τόςο του γθπζδου ςτο οποίο κα 

υλοποιθκεί το Ρροτεινόμενο Ζργο όςο και του γθπζδου/ακινιτου του ξενοδοχείου/τουριςτικοφ καταλφματοσ που εξυπθρετεί το 

Ρροτεινόμενο Ζργο, είτε μιςκωτζσ οι οποίοι ζχουν: 

i. Γραπτι ςυγκατάκεςθ του ιδιοκτιτθ του γθπζδου που κα υλοποιθκεί το Ρροτεινόμενο Ζργο.  

ii. χαρτοςθμαςμζνο ενοικιαςτιριο ςυμβόλαιο μεταξφ του Αιτθτι και των ιδιοκτθτϊν του γθπζδου/ακινιτου που κα υλοποιθκεί 

το Ρροτεινόμενο Ζργο, διάρκειασ από τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ τουλάχιςτον 10 ετϊν για Επενδφςεισ με Συνολικι 

Επιλζξιμθ Δαπάνθ ζωσ και 3 εκατ.€ και τουλάχιςτον 15 ετϊν για Επενδφςεισ με Συνολικι Επιλζξιμθ Δαπάνθ άνω των 3 εκατ. €. 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ Κοινοπραξίασ όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ πρζπει να είναι είτε οι ιδιοκτιτεσ, είτε οι 

μιςκωτζσ όλων των πιο πάνω αναφερόμενων γθπζδων/ακινιτων. 

δ) Επιχειριςεισ οι οποίεσ με τουσ Ρρομθκευτζσ τουσ:  

(ι) δεν είναι οι ίδιεσ  

(ιι) δεν είναι Συνδεδεμζνεσ ι Συνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ,  

(ιιι) δεν ζχουν ςχζςθ ςυγγζνειασ α’ βακμοφ 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου, Ρρομθκευτζσ ςθμαίνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ του ζργου 

ςυμπεριλαμβανομζνου του εργολάβου και των υπεργολάβων του καταςκευαςτικοφ Μζρουσ του προτεινόμενου Ζργου και τουσ 

Ρρομθκευτζσ υλικϊν, υπθρεςιϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων κ.λπ. του προτεινόμενου ζργου. 

Στθν περίπτωςθ Κοινοπραξίασ οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου ιςχφουν ςε ςχζςθ με όλα τα μζλθ τθσ 

Κοινοπραξίασ. Οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου δεν ιςχφουν για τισ εταιρείεσ των οποίων οι μετοχζσ είναι 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο. 

ε) Επιχειριςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ωσ Ρροβλθματικζσ Επιχειριςεισ. Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, οι εν λόγω προχποκζςεισ 

πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ. 

ςτ ) Επιχειριςεισ οι οποίεσ πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ που αφοροφν τθν προςωπικι τουσ κατάςταςθ:  

i. να μθν ζχουν καταδικαςτεί οριςτικά με απόφαςθ κυπριακοφ ι αλλοδαποφ δικαςτθρίου και να μθν υφίςταται θ παραδοχι 

τουσ για:  
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1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ (όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ Απόφαςθσ – Ρλαιςίου 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ),  

2. διαφκορά (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 25θσ Ιουνίου 1997, 

καταρτιηόμενθ δυνάμει του άρκρου Κ.3 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο (γ) τθσ ςυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτο 

άρκρο 2 παράγραφοσ (1) τθσ Απόφαςθσ – Ρλαιςίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθ Δθμοκρατία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα),  

3. απάτθ (κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθσ 27θσ Νοεμβρίου 1995),  

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ ορίηονται αντιςτοίχωσ 

ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ Απόφαςθσ – Ρλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι αυτουργία, ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ ωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 4 αυτισ),  

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (όπωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 2 τθσ των περί τθσ Ραρεμπόδιςθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Ραράνομεσ 

Δραςτθριότθτεσ Νόμων του 2007 ζωσ 2016),  

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων (ςφμφωνα με το άρκρο 2 του περί τθσ Ρρόλθψθσ και τθσ 

Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και Εκμετάλλευςθσ Ρροςϊπων και τθσ Ρροςταςίασ των Θυμάτων Νόμου του 2014). 

Νοείται ότι, θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ επιχείρθςθσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο, εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι υπάρχει παραδοχι του, είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

ii. να μθν ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ, εφόςον τοφτο ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με τισ νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία ι ςτθ χϊρα όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι ι ζχει αποδειχκεί από τον Ενδιάμεςο Φορζα με τα κατάλλθλα μζςα.  

iii. να μθν τελοφν υπό πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ 

και κανονιςτικζσ διατάξεισ.  

iv. να μθν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά τουσ και που 

αποδεδειγμζνων διαπιςτϊκθκε με κατάλλθλα μζςα από τον Ενδιάμεςο Φορζα. 

Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ οι πιο πάνω προχποκζςεισ (i) – (iv) πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ. 

η) Επιχειριςεισ οι οποίεσ τθροφν και δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ εκνικζσ και ενωςιακζσ νομοκεςίεσ και πολιτικζσ για τθν 

προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, τον ανταγωνιςμό, τθν ιςότθτα 

ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ περί πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΧΙ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1303/2013 και τον 

Οδθγό για τθ Διενζργεια Δράςεων Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ.  

Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ οι εν λόγω προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ.  

θ) Επιχειριςεισ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για δικαίωμα υποβολισ Αίτθςθσ ανά Άξονα. 

 

Δικαιοφχοι ανά Άξονα 

Άξονασ Α: 

Ρροχποκζςεισ για όλεσ τισ Κατθγορίεσ : 

 Επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του Άρκρου 1(4) (α) του Κανονιςμοφ 651/2014 τθσ ΕΕ, δθλαδι επιχειριςεισ 
για τισ οποίεσ δεν εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, με τθν οποία μια ενίςχυςθ 
κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά. 
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Επιπλζον προχποκζςεισ για τισ επιμζρουσ Κατθγορίεσ:  

Α1:  

(α) Επιχειριςεισ οι οποίεσ, ςτουσ ςκοποφσ τθσ Επιχείρθςθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο καταςτατικό τουσ περιλαμβάνεται θ 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για οποία αιτοφνται ενίςχυςθ.  

(β) Εάν είναι Μεγάλθ Επιχείρθςθ που υποβάλλει τθν Αίτθςθ και το Ρροτεινόμενο Ζργο αφορά μετατροπι υφιςτάμενθσ 
υποδομισ ςε νζο Αυκφπαρκτο Συνεδριακό Κζντρο τότε, θ υφιςτάμενθ χριςθ τθσ υποδομισ κα πρζπει να είναι άλλθ από τθ 
διεξαγωγι ςυνεδρίων. Για τα υπόλοιπα μεγζκθ επιχειριςεων δεν ιςχφει ο προαναφερόμενοσ περιοριςμόσ.  

(γ) Επιχειριςεισ οι οποίεσ διακζτουν επαρκι Επιχειρθςιακι και Διοικθτικι Ικανότθτα να υλοποιιςουν το ζργο.  

Α2:  

(α) Επιχειριςεισ οι οποίεσ, ςτουσ ςκοποφσ τθσ Επιχείρθςθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο καταςτατικό τουσ περιλαμβάνεται θ 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τθν οποία αιτοφνται ενίςχυςθ.  

(β) Επιχειριςεισ, οι οποίεσ προτείνουν Επζνδυςθ ςε γιπεδο όπου ςε ακτίνα 20 χλμ από αυτό υφίςτανται ξενοδοχεία ι και 
τουριςτικά καταλφματα με κατάταξθ από τον ΚΟΤ ςυνολικισ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 700 κλινϊν για τισ Επενδφςεισ 
Ακλθτικϊν και Ρροπονθτικϊν Κζντρων Ροδοςφαίρου και τουλάχιςτον 400 κλινϊν για τισ Επενδφςεισ Ακλθτικοφ και 
Ρροπονθτικοφ Κζντρου Κολφμβθςθσ. Η ακτίνα των 20 χλμ υπολογίηεται από οποιοδιποτε ςθμείο/ςθμεία του γθπζδου τθσ 
προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Για παράδειγμα, είναι δυνατό με βάςθ τθν ακτίνα από ζνα Σ1 ςθμείο του γθπζδου να εντάςςονται 
εντόσ τθσ απαιτοφμενθσ ακτίνασ 100 κλίνεσ και με βάςθ τθν ακτίνα από ζνα Σ2 ςθμείο του γθπζδου να εντάςςονται εντόσ τθσ 
απαιτοφμενθσ ακτίνασ επιπλζον νζεσ 50 κλίνεσ. Κλίνεσ ςε γιπεδα που τζμνονται από τθν ακτίνα κα λαμβάνονται υπόψθ.  

(γ) Σε περίπτωςθ που τα προτεινόμενα ζργα αφοροφν Ακλθτικά και Ρροπονθτικά Κζντρα Ροδοςφαίρου, Επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
δεν ςχετίηονται με ομάδεσ ποδοςφαίρου που αγωνίηονται ςτα πρωτακλιματα που διοργανϊνει θ Κυπριακι Ομοςπονδία 
Ροδοςφαίρου με οποιοδιποτε από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: Δεν είναι ςωματεία ομάδων ποδοςφαίρου, ι φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα που διαχειρίηονται ι λειτουργοφν ομάδεσ ποδοςφαίρου ι είναι Συνδεδεμζνεσ ι Συνεργαηόμενεσ Επιχειριςεισ με 
αυτζσ.  

(δ) Επιχειριςεισ οι οποίεσ διακζτουν επαρκι Επιχειρθςιακι και Διοικθτικι Ικανότθτα να υλοποιιςουν το ζργο. 

Α3:  

(α) Επιχειριςεισ, οι οποίεσ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τα Ξενοδοχεία ι/και Τουριςτικά Καταλφματα που 
εξυπθρετεί θ Επζνδυςθ, δθλαδι είναι οι εγκεκριμζνοι επιχειρθματίεσ από τον ΚΟΤ και τα οποία πρζπει να βρίςκονται εντόσ των 
περιοχϊν εφαρμογισ και εντόσ ακτίνασ ενόσ χιλιομζτρου (1000μ) από το γιπεδο τθσ Επζνδυςθσ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
απόςταςθσ του ενόσ χιλιομζτρου κα λαμβάνεται υπόψθ θ πλθςιζςτερθ απόςταςθ μεταξφ των ςυνόρων του γθπζδου του 
ξενοδοχείου ι του τουριςτικοφ καταλφματοσ και του γθπζδου τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Νοείται ότι θ Επζνδυςθ μπορεί να 
υλοποιθκεί εντόσ του γθπζδου του ξενοδοχείου ι του τουριςτικοφ καταλφματοσ που εξυπθρετεί θ Επζνδυςθ.  

(β) Τα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα που εξυπθρετεί θ επζνδυςθ πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ να ζχουν 
κατάταξθ ςε μια από τισ ακόλουκεσ Κατθγορίεσ και Τάξεισ: 

 Ξενοδοχεία 1 ζωσ 5 αςτζρων. 

 Οργανωμζνα Διαμερίςματα Ρολυτελείασ, Α, Β και Γ τάξθσ. 

 Τουριςτικά Χωριά Ρολυτελείασ, Α και Β τάξθσ. 

Άξονασ Β: 

(α) Επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του Άρκρου 1(4) (α) του Κανονιςμοφ 651/2014 τθσ ΕΕ, δθλαδι 
επιχειριςεισ για τισ οποίεσ δεν εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, με τθν οποία μια 
ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά.  

(β) Επιχειριςεισ, οι οποίεσ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα που αφορά 
θ Επζνδυςθ, δθλαδι είναι οι εγκεκριμζνοι επιχειρθματίεσ από τον ΚΟΤ. Τα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα που αφορά θ 
Επζνδυςθ πρζπει τα τελευταία πζντε (5) χρόνια (θ πενταετία λιγει τθν θμερομθνία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ) να είχαν κατάταξθ 
από τον ΚΟΤ ςε οποιαδιποτε Κατθγορία και Τάξθ, ενϊ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ να ζχουν κατάταξθ ςε μια από τισ 
ακόλουκεσ Κατθγορίεσ και Τάξεισ:   

 Ξενοδοχεία 1 ζωσ 5 αςτζρων. 

 Οργανωμζνα Διαμερίςματα Ρολυτελείασ, Α, Β και Γ τάξθσ. 

 Τουριςτικά Χωριά Ρολυτελείασ, Α και Β τάξθσ. 

Άξονασ Γ:  

Γ1 και Γ3:  

Επιχειριςεισ που κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα που αφορά θ 
Επζνδυςθ, δθλαδι είναι οι εγκεκριμζνοι επιχειρθματίεσ από τον ΚΟΤ. Τα Ξενοδοχεία και Τουριςτικά Καταλφματα που αφορά θ 
επζνδυςθ πρζπει τα τελευταία τρία (3) χρόνια (θ τριετία λιγει τθν θμερομθνία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ) να είχαν κατάταξθ από 
τον ΚΟΤ ςε οποιαδιποτε Κατθγορία και Τάξθ, ενϊ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ να ζχουν κατάταξθ ςε μια από τισ ακόλουκεσ 
Κατθγορίεσ και Τάξεισ: 
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 Ξενοδοχεία 1 ζωσ 5 αςτζρων. 

 Οργανωμζνα Διαμερίςματα Ρολυτελείασ, Α, Β και Γ τάξθσ. 

 Τουριςτικά Χωριά Ρολυτελείασ, Α και Β τάξθσ.  

Γ2:  

(α) Επιχειριςεισ οι οποίεσ, ςτουσ ςκοποφσ τθσ Επιχείρθςθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο καταςτατικό τουσ περιλαμβάνεται θ 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τθν οποία αιτοφνται ενίςχυςθ.  

(β) Επιχειριςεισ που κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ποδοςφαίρου που αφορά θ 
Επζνδυςθ και προτείνουν Επζνδυςθ για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ποδοςφαίρου ςτισ οποίεσ κατά τα τελευταία 3 χρόνια (θ 
τριετία λιγει τθν θμερομθνία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ) ζχουν φιλοξενθκεί τουλάχιςτον 5 ομάδεσ άλλων χϊρων (εκτόσ Κφπρου) για 
προπόνθςθ ι ζχουν πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον 2 αγϊνεσ ομάδων άλλων χωρϊν (εκτόσ Κφπρου) ςτα πλαίςια προπονθτικϊν 
τουρνουά.  

(γ) Επιχειριςεισ που κατά τθν Υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κολφμβθςθσ που αφορά θ 
Επζνδυςθ και προτείνουν Επζνδυςθ για εγκαταςτάςεισ που αφοροφν ανοιχτι κολυμβθτικι δεξαμενι Ολυμπιακϊν διαςτάςεων 
50Χ25 μζτρα ςτθν οποία κατά τα τελευταία 3 χρόνια (θ τριετία λιγει τθν θμερομθνία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ) ζχουν φιλοξενθκεί 
τουλάχιςτον 5 ομάδεσ κολφμβθςθσ άλλων χωρϊν (εκτόσ Κφπρου) για προπόνθςθ.  

(δ) Επιχειριςεισ που κατά τθν Υποβολι τθσ Αίτθςθσ διαχειρίηονται τισ εγκαταςτάςεισ Ροδθλαςίασ που αφορά θ Επζνδυςθ οι 
οποίεσ πρζπει να είναι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ.  

(ε) Επιχειριςεισ οι οποίεσ διακζτουν επαρκι Επιχειρθςιακι και Διοικθτικι Ικανότθτα να υλοποιιςουν το ζργο.  

Διευκρινίηεται ότι όπου θ Αιτιτρια επιχείρθςθ είναι Κοινοπραξία οι προχποκζςεισ τθσ Ραραγράφου για όλουσ τουσ Άξονεσ/ 
Κατθγορίεσ ιςχφουν για όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ. 

 

Ρερίοδοσ Υποβολϊν 

Ζναρξη Υποβολήσ Ρροτάςεων: 03/08/2017 

Λήξη Υποβολήσ Ρροτάςεων: 05/02/2018 

 

Σημαντικζσ επιςημάνςεισ 
 Η Κδια 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 
Κδιασ 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 (Ρολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ) να διατθρείται θ λειτουργία 
τθσ Επζνδυςθσ ςτθν περιοχι όπου χορθγείται θ ενίςχυςθ. 

 


