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 Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν στην προώθηση της  
 Οινογαστρονομίας και των Τοπικών Προϊόντων 

 που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος 
 Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εκδηλώσεις/ φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό ως οινογαστρονομικού 
τουριστικού προορισμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και των 
ειδικών ενδιαφερόντων. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας 
οινογαστρονομικής παράδοσης του τόπου ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες 
ποιοτικής ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο 
προσέλκυσης πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών και παρέχουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών, ενισχύοντας τη θετική 
εικόνα της γνήσιας Κυπριακής φιλοξενίας. 

Το σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 

Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 

 

'Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας' σημαίνει χαμηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως 
δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν 
να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο 
όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από όλες τις 
Αρμόδιες Αρχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  ανά τρία 
οικονομικά έτη. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Εκδηλώσεις ή/ και φεστιβάλ που έχουν θέμα την κυπριακή οινογαστρονομία ή/ και 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα (π.χ. χαρούπι, πατάτα, λεβάντα κ.α.). 

 

Γ. ΣΤΟΧΟΙ 

 Η ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων/ φεστιβάλ για την 
ανάδειξη της κυπριακής οινογαστρονομίας. 

 Η προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας πρωτίστως στους ξένους περιηγητές κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο αλλά και στους ντόπιους. 

 Η συμβολή στους στρατηγικούς στόχους του Υφυπουργείου για άμβλυνση της 
εποχικότητας και προσέλκυση πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών αλλά και του 
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εσωτερικού τουρισμού γενικότερα. 

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. 

 Η συμβολή στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη μέσω της ενθάρρυνσης χρήσης 
τοπικών προϊόντων. 

 Η ανάδειξη και προβολή της κυπριακής οινογαστρονομίας και των τοπικών 
προϊόντων αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου. 

 Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου με έμφαση στην Κυπριακή Ύπαιθρο. 

 Η μεγιστοποίηση των πολιτιστικών, κοινωνικών, και οικονομικών οφελών. 

 Η ποιοτική αναβάθμιση των τοπικών εκδηλώσεων ή/και φεστιβάλ. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται και δύνανται να αναλάβουν τη διοργάνωση 
εκδήλωσης/ φεστιβάλ με θέμα την οινογαστρονομία ή/ και τα τοπικά προϊόντα στην 
Κύπρο η οποία να ανταποκρίνεται στους πιο πάνω στόχους και λοιπές πρόνοιες του 
παρόντος σχεδίου. 

 

 Σημείωση 1: Στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου υπάρχει ενδεχόμενο 
περίληψης άλλης πρόνοιας πιστώσεων για επιχορήγηση Θεματικών Επαρχιακών 
Θεσμών Εκδηλώσεων που θα προωθηθούν από τις Περιφερειακές Εταιρείες 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ή/και από Τοπικές Αρχές. Σε αυτή την περίπτωση, 
για σκοπούς αποφυγής επικάλυψης, εξασφάλιση επιχορήγησης εκδήλωσης στα πλαίσια 
του παρόντος σχεδίου αποκλείει τη συγκεκριμένη εκδήλωση από διεκδίκηση 
επιχορήγησης από την πιο πάνω άλλη πρόνοια πιστώσεων, και αντίστροφα. 

 

 Σημείωση 2: Από το παρόν σχέδιο αποκλείονται «προβληματικές επιχειρήσεις», 
σύμφωνα με την ερμηνεία της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών 
επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση είναι προβληματική «...εφόσον δεν είναι ικανή, με δικούς 
της οικονομικούς όρους ή με τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους 
ιδιοκτήτες/μετόχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η 
οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν 
βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα». 

 

 Σημείωση 3: Δεν δύναται να δοθεί επιχορήγηση από το παρόν, ή άλλο, σχέδιο του 
Υφυπουργείου εφόσον το αιτούμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επωφελείται 
διαφορετικά από το Υφυπουργείο για την ίδια διοργάνωση. 

 

Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης. 

Αποδοχή αίτησης για αξιολόγηση σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Υφυπουργείο για 
παραχώρηση επιχορήγησης. 

Το Υφυπουργείο δεν θα εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή/ και εκτός 
του παρόντος σχεδίου εφόσον έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες πιστώσεις. 
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ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Η δυνατότητα της/ του εκδήλωσης/ φεστιβάλ να αναδείξει και προβάλει την 
γαστρονομική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και να προσφέρει δυνατότητες 
ψυχαγωγίας και συναναστροφής. 

 Η δυνατότητα της/ του εκδήλωσης/ φεστιβάλ να προσελκύσει και ψυχαγωγήσει τους 
ξένους περιηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο (θεματολογία, 
περιεχόμενο, πρωτοτυπία, φυσικός χώρος πραγματοποίησης, ενέργειες προβολής 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό κ.ο.κ.) 

 Η εμβέλεια και απήχηση της/ του εκδήλωσης/ φεστιβάλ και η δυνατότητα 
προσέλκυσης εξειδικευμένου τουριστικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό (τρόποι 
προώθησης, γλώσσες δημιουργίας εντύπου). 

 Η δεινότητα των αιτητών/οργανωτών και η προηγούμενη εμπειρία τους στη 
διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων (σχέδιο δράσης, σκοποί, στόχοι, στρατηγική 
προσέγγιση διοργάνωσης/εκτέλεσης, αναμενόμενα / προηγούμενα έσοδα - έξοδα, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων από πλευράς προσέλευσης ξένων / ντόπιων 
επισκεπτών). 

 Η συμβολή της/ του εκδήλωσης/ φεστιβάλ στην πολιτιστική, κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

 Η συνεχής αναβάθμιση των φεστιβάλ/ εκδηλώσεων από προηγούμενες χρονιές και 
βάσει των υποδείξεων του Υφυπουργείου. 

Σημειώνεται ότι η ενδεχόμενη χορηγία θα παραχωρείται κατά προτεραιότητα 
για σκοπούς ενίσχυσης της προβολής/ προώθησης των εκδηλώσεων και για 
σκοπούς διασφάλισης πρόσβασης των ξένων τουριστών στις εκδηλώσεις. 

 

Το Υφυπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους δικαιούχους για παρουσίαση της 
πρότασης τους ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και στοιχεία αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο σε οιανδήποτε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης τους. 

 

Ζ. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Το ύψος της επιχορήγησης θα καθορίζεται με βάση μαθηματικό τύπο, ανάλογα με τις 
διαθέσιμες πιστώσεις και τα πιο πάνω κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

(1) Η περίοδος διεξαγωγής της εκδήλωσης (θα δίνεται πριμοδότηση σε εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται μεταξύ Νοεμβρίου – Απριλίου). 

(2) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσης (βελτίωση από τις προηγούμενες 
χρονιές με βάση την αξιολόγηση του Υφυπουργείου). Τονίζεται ότι θα γίνεται 
επιτόπια αξιολόγηση των εκδηλώσεων από αρμόδιους λειτουργούς του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι δεν υπάρχει 
αναβάθμιση από προηγούμενες χρονιές τότε το ποσό της εγκεκριμένης 
επιχορήγησης δύναται να μειωθεί μέχρι και 40%. Αυτό δεν ισχύει για εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται για πρώτη φορά. 

(3) Οι διαφημιστικές ενέργειες της εκδήλωσης. 

(4) Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης (το ποσό που αντιστοιχεί σε δράσεις που 
αφορούν γαστρονομία και τοπικά προϊόντα). 

(5) Παροχή ελεύθερης εισόδου στις εκδηλώσεις/ φεστιβάλ για το κοινό (εκδηλώσεις που 
δεν θα έχουν ελεύθερη είσοδο θα τυγχάνουν μειωμένης επιχορήγησης). 
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Σημειώνεται ότι τα ποσά που δαπανούνται για μισθούς καλλιτεχνών (πέραν από 
κυπριακά συγκροτήματα ή/ και παραδοσιακούς τραγουδιστές) δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 

 

Τονίζεται ότι η επιχορήγηση δεν δύναται να ξεπερνά το 30% του συνολικού 
κόστους της αιτούμενης εκδήλωσης για επιχορήγηση. 

 

Η. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

(1) Για σκοπούς υποβολής αίτησης για διεκδίκηση επιχορήγησης, θα πρέπει 
 απαραίτητα να υποβάλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης 
του Υφυπουργείου: «Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου 
Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν στην προώθηση της Οινογαστρονομίας 
και των Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω 
Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)». 

 

Αντίγραφα της αίτησης μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω της ιστοσελίδας του 
Υφυπουργείου www.tourism.gov.cy . 

 

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο 
αίτησης θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς εξέτασης/αξιολόγησης της αίτησης για 
διεκδίκηση επιχορήγησης. 

 

(2) Το Υφυπουργείο θα πρέπει να προβάλλεται ως χορηγός σε όλες τις 
δραστηριότητες προβολής της εκδήλωσης, με τρόπο που θα τυγχάνει της έγκρισης 
του Υφυπουργείου. 

 

(3) Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση όπως αποστείλει έγκαιρα προς τα Κεντρικά 
Γραφεία του Υφυπουργείου έντυπο ή/και άλλο υλικό προβολής της επιχορηγημένης 
εκδήλωσης, για σκοπούς κατάλληλης προβολής από το Υφυπουργείο στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. 

 

Θ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

Για να καταστεί δυνατή η πληρωμή επιχορήγησης θα πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλλονται στο Υφυπουργείο (το αργότερο ένα μήνα μετά το πέρας της εκδήλωσης): 

 

(1) Επιστολή του δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνει ότι η επιχορηγημένη 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) του ύψους 

ολικής δαπάνης αυτής και διεκδίκηση επιχορήγησης του Υφυπουργείου. 

Στην επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η προσέλευση με αναφορά σε 

αριθμό ή/και σε ποσοστό ντόπιων και ξένων επισκεπτών (περιηγητών). 

(2) Τιμολόγιο από τον δικαιούχο προς το Υφυπουργείο Τουρισμού για το ποσό 

της επιχορήγησης (χωρίς ΦΠΑ). 

(3) Τιμολόγια τρίτων (πρωτότυπα) προς τον δικαιούχο που να καλύπτουν 

τουλάχιστον το διπλάσιο ποσόν της επιχορήγησης 

http://www.tourism.gov.cy/
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(4) Υλικό προβολής της επιχορηγημένης εκδήλωσης, όπου αναφέρεται το 

Υφυπουργείο ως χορηγός. 

(5) Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση με δικαίωμα αξιοποίησης από το 

Υφυπουργείο, για σκοπούς προβολής σε έντυπα ή άλλα μέσα προβολής. 

(6) Κατάλληλα συμπληρωμένη δήλωση de minimis (όπου αυτή απαιτείται). 

 
Διευκρινίζεται ότι για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις: 

 
1. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγματικής ολικής δαπάνης είναι κατώτερο του ύψους 

της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα 
υπολογισθεί με βάση την πραγματική ολική δαπάνη. 

 
2. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγματικής ολικής δαπάνης είναι ανώτερο του ύψους 

της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα 
υπολογισθεί με βάση την ολική δαπάνη της αρχικής αίτησης 

 

Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 

Το σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξάντλησης 
των σχετικών πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν 
αποφασιστεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. 
 

Κ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Κα Ελίνα Χριστοφίδου 
ElinaChristofidou@visitcyprus.com 
Τηλ. +357 22 691276 
 
Υφυπουργείο Τουρισμού 
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία 
Τ. Κ. 24535, 1390 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22 691100 
Φαξ: +357 22 338541 
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