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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) 
ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια  του 
Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.  
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών 
εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.  
 
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη 
μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, κατά την πρώτη Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ), με το ενδεχόμενο αναθεώρησης στις υπόλοιπες 
Προσκλήσεις.  
 
Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ  ανέρχεται στα 
€6 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020,  ανέρχεται στα €15,3 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) .  
 
 
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο 
Σχέδιο ανέρχονται σε : 

- 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για 
κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση 
ενέργεια πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του 
κτιρίου. 



- 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για 
κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση 
Ενέργειας. 
 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200.000.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο 
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά και 
Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒ&Τ καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου 
(http://www.mcit.gov.cy) από τις 20 Δεκεμβρίου 2014.  
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 
2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης 
πρόσκλησης. 
 
Το Σχέδιο ή μέρος του δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή αντικατασταθεί με άλλο 
Σχέδιο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22409386, 22606060, 22606014, 
22606016, 22606037.  
 

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Κεντρικών και Επαρχιακών Γραφείων ΥΕΕΒ&Τ: 
 
Λευκωσίας - Κεντρικά  
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, 22867100 
 

Λεμεσού 

Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 
25819151 

 

Λάρνακας  
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 
/3/4/5/6/7/8 

 

Πάφου  
Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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