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Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών 

Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος 

 

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο 

Τουρισμού ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών 

Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος. 

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I10 «Εμπλουτισμός του 

τουριστικού προϊόντος σε αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές» του 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα 

χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για:  

(α) περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών 

κτιρίων και ανοικτών χώρων για, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίησή 

τους προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα / κατάλληλα για βιωματικές 

δραστηριότητες στους τομείς, της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της 

μεταποίησης, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, 

επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λπ, 

(β) βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών 

χώρων,  

(γ) ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός 

τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, 

γεωλογία κ.λπ.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός 

περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λπ.) 

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης 

ανέρχεται στα €2,050,000. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον 

οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, μαζί και τα Παραρτήματα, 

περιλαμβανομένου του εντύπου της Αίτησης, στη σελίδα του Υφυπουργείου 

Τουρισμού www.tourism.gov.cy στα «Κίνητρα & Επιχορηγήσεις». 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μμ. 

ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των 

προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα 

ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. 

http://www.tourism.gov.cy/


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

τις αρμόδιες Λειτουργούς στο τηλέφωνο 22691317 και email 

επικοινωνίας: GalatiaLoizou@visitcyprus.com ή στο τηλέφωνο  22691309  και 

email επικοινωνίας:  AnthieGabrielides@visitcyprus.com 
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