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Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενισχύει τη Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα, 
με προϋπολογισμό €30 εκατομμυρίων.                

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας νέων που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την 
κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση 
κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. 

 

Διάρκεια υποβολής των αιτήσεων: 17/05/2021 – 30/12/2021  

 

Προϋπολογισμός Σχεδίου: €30 εκ. 

 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου / επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της πρότασης:  

 18 – 29 ετών:   70% 
 Άνδρες 30 – 50 ετών:  60% 
 Γυναίκες 30 – 55 ετών:  60% 

 

Ανώτατο και κατώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης:   

• €10.000 (κατώτατο) 
• € 120,000 (ανώτατο) 

 

Επιχορηγήσεις: 84 χιλ. για νέους και 70 χιλ. για Άνδρες και Γυναίκες από 30 μέχρι 50-55 αντίστοιχα 

 

Δικαιούχοι:  

 Νέοι από 18 μέχρι 29 
 Άνδρες από 30 μέχρι 50 
 Γυναίκες από 30 μέχρι 55 
 Άνεργοι και Μισθωτοί  
 Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους 6 μήνες πριν υποβάλουν 

την αίτησή τους* 
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 Θα εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν σε περιοχές των 
Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο. 
 
*Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως 
αυτόεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.  

 

Μη δικαιούχοι:  

 Επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης της Ε.Ε. 

 Επιχειρήσεις που ιδρύονται ή / και λειτουργούν με το σύστημα της Δικαιόχρησης 
(franchising). 

 

Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις που παίρνουν βαθμό πάνω από 65, εγκρίνονται και παίρνουν τη χρηματοδότηση 

Σε περίπτωση απόρριψης της χορηγίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ξανά-υποβάλουν 
αίτηση η οποία μπορεί να έχει τροποποιήσεις από την προηγούμενη, ή να είναι τελείως διαφορετική. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην αίτησή τους, τα 
οποία αναγράφονται στον οδηγό του προγράμματος και να τα έχουν στην κατοχή τους σε περίπτωση 
μελλοντικού ελέγχου από το Υπουργείο. 

Μέτοχοι με ποσοστό κάτω του 25%, είναι δικαιούχοι. 

Μέτοχοι που έχουν μεγαλύτερο από 25% μετοχή σε εταιρία η οποία είναι ανενεργή τα τελευταία 6 
χρόνια, είναι δικαιούχοι. 

Οι Επιχειρήσεις με άτομα που θα εγγράψουν πολλούς εργαζόμενους, παίρνουν μεγαλύτερο βαθμό 
στην αίτηση, όμως θα πρέπει να τους πληρώνουν και να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
αυτούς, σε περίοδο έως και 3 χρόνων μετά την τελευταία χορηγία από το Υπουργείο.  

Η εταιρία που θα χορηγηθεί, πρέπει να λειτουργεί κανονικά σε περίοδο έως και 3 χρόνων μετά την 
τελευταία χορήγηση από το Υπουργείο.  

 

Δημιούργησε και εσύ τη δική σου αίτηση με τη βοήθεια της APC Audit Tax Advisory, η οποία 
συμβάλλει στη σύνταξη ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού πλάνου, προσφέροντας τις 
απαραίτητες υπηρεσίες. 

 

Επικοινωνία:  

Tel.: +357 22445004 Fax: +357 22445007  

Email: info@apccpa.eu 


