Καλωσορίσατε στην πηγή της Ενότητας 3 του RESET “Χρηματοδότηση”!

Αυτή η πηγή θα σας εισάγει στο κεφάλαιο 2: “Ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Κύπρο ”.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα σας παρουσιάσουμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρηματίες
στην Κύπρο και τα οποία οι μεγαλύτερη σε ηλικία εργαζόμενη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για
την χρηματοδότηση της επιχείρησής τους.

Με την ολοκλήρωση αυτής της πηγής θα μπορείτε:

-Να αναγνωρίσετε τις πηγές χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο.

Είναι πράγματι αλήθεια ότι τα οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για νέου επιχειρηματίες (ή ελεύθερους
επαγγελματίες) είναι λίγες. Ωστόσο, υπάρχει μια δυναμική για αύξηση της αυτοαπασχόλησης και
της επιχειρηματικότητας. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο σημαντικά προγράμματα
χρηματοδότησης στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση, στη χρηματοδότηση από το σχέδιο για την
γυναικεία επιχειρηματικότητα και το σχέδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, υπό
την προϋπόθεση ότι υποβάλλετε αίτηση μέσω μιας νεοσύστατης εταιρείας.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη, στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας από γυναίκες
ηλικίας 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση στον τομέα της μεταποίησης, των
υπηρεσιών ή του τουρισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα
από γυναίκες που, με βάση την τεχνογνωσία τους και τα ταλέντα τους, θα δημιουργήσουν μια νέα
επιχείρηση. Το καθεστώς καλύπτει νέες επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης, των υπηρεσιών ή
του τουρισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εντούτοις, αποκλείεται το εμπόριο και ορισμένες
άλλες δραστηριότητες όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Πληροφοριών του Σχεδίου
(με τίτλο Μη Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες).

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και
γενικά σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής και
ανταγωνιστικής μονάδας.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να είναι γυναίκες που:
• εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 55 ετών.
• είτε είναι άνεργες, είτε εργαζόμενες είτε αυτοαπασχολούμενες
• δεν έχουν καμία προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανένα τομέα, για περίοδο 6
μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

Το καθεστώς ενθαρρύνει τους επιτυχείς υποψηφίους, προσφέροντάς τους ένα μεγάλο ποσοστό
(50%) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το ανώτατο ποσό είναι € 70.000 για τις επιχειρήσεις του
μεταποιητικού τομέα και € 50.000 για όλες τις άλλες δραστηριότητες.

Η υπεύθυνη αρχή του προγράμματος είναι η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το Σχέδιο επιχορήγησης επιχειρηματικής καινοτομίας στοχεύει στην υποστήριξη και στην ενίσχυση
των υφιστάμενων, αλλά και νεοσύστατων επιχειρήσεων και άλλων εταιρειών που επενδύουν στην
έρευνα και στην καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
που σχεδιάζουν να διαθέσουν στην αγορά ή / και σε καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή των
προϊόντων τους.

Το Σχέδιο στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων που προτίθενται να
αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες για την εμπορία και την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη
και στην καινοτομία ως συμβολή στο κόστος ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών και
διαδικασιών καθώς και επενδυτικών κεφαλαίων μετά το τέλος των έργων. Τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν από τις ίδιες τις εταιρείες ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες
ή ερευνητικά ιδρύματα και μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Πληροφοριών του Σχεδίου με τίτλο "Μη επιλέξιμες
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες".

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τη χρήση κινήτρων υπό μορφή οικονομικής βοήθειας για την
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων. Μπορεί να καλύπτει την κατασκευή
και τη δοκιμή μικρού αριθμού δειγμάτων, τη διάθεσή τους στην αγορά για τη συλλογή πληροφοριών
και δραστηριοτήτων προώθησης και δοκιμαστικής παραγωγής.

Μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και διαδικασιών παραγωγής
που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, η οποία μεταξύ άλλων καλύπτει την
ανάπτυξη και εγκατάσταση μηχανημάτων ή διαδικασιών παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να προστατευθούν
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικά σχέδια και να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

Ποσοστό επιχορήγησης / συγχρηματοδότησης: 85%

Επιλεξιμότητα συμμετοχής:
• Ιδιώτες
• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
• Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα
• Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η υπεύθυνη αρχή του προγράμματος είναι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πηγή για την
"Χρηματοδότηση" που δημιουργήθηκε από την ομάδα του έργου RESET.

Για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες ή σε πρόσθετες πηγές που έχουν
δημιουργηθεί από το έργο RESET, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο:www.resetproject.eu

