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Διαδικτυακή Παρουσίαση Σχέδιων Επιχορηγήσεων  
Υφυπουργείου Τουρισμού 

 
 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την διαδικτυακή παρουσίαση 12 
Σχεδίων Επιχορηγήσεων που θα λειτουργήσουν για το 2022, στo πλαίσιo της 
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 - 2030.  
 
Τα Σχέδια αφορούν την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, τον 
εμπλουτισμό των υποδομών και την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακής 
τεχνολογίας στον τουρισμό. 
 
Βασικοί στόχοι των Σχεδίων είναι: 
 

i. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

ii. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

iii. Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία των υποδομών που αφορούν στις 

ειδικές μορφές τουρισμού.  

iv. Η προσέλκυση επισκεπτών, Κύπριων και ξένων στις περιοχές της 

υπαίθρου, των ορεινών και ακριτικών περιοχών.  

v. Η στήριξη των επιχειρήσεων / προσώπων που δραστηριοποιούνται 

στη χειροτεχνία και την οινογαστρονομία. 

vi. Η προβολή και ανάδειξη της κυπριακής χειροτεχνίας και 

οινογαστρονομίας ως μέρος της αυθεντικότητας του προορισμού. 

 
Τα Σχέδια είναι τα εξής: 

1)Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και 
Οινογαστρονομίας μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας 
(DE MINIMIS). 
 
2) Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Έργων 
για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022). 
 
3) Σχέδιο επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και 
Τοπικά Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS). 
 



 

 

 
 
4) Σχέδιο επιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων 
στην Κύπρο (DE MINIMIS). 
 
5) Σχέδιο επιχορήγησης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων, συνδέσμων, και 
ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο, στα πλαίσια των 
κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(DE MINIMIS). 
 
6) Σχέδιο επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών 
καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο (2021 – 2022). 
 
7) Σχέδιο επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές 
μορφές τουρισμού στην Κύπρο. 
 
8) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 
εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος 
που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού. 
 
9) Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην 
Κύπρο. 
 
10) Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων / κινήτρων στην Κύπρο. 

11) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη ψηφιακή μετάβαση των παροχέων ειδικών 
μορφών τουρισμού. 

12) Σχέδιο επιχορήγησης για τη φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο, 
στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS). 
 
Σημειώνεται ότι το κάθε Σχέδιο θα παρουσιαστεί ξεχωριστά, με στόχο να 
επεξηγηθεί αναλυτικά στο ενδιαφερόμενο κοινό.  
 

H παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα, την Παρασκευή 28 
Ιανουαρίου 2022, στις 10:00 π.μ. μέσω της σελίδας του Υφυπουργείου 
Τουρισμού στο Facebook. Θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά και αφορά 
ιδιαίτερα δήμους, κοινότητες, ταξιδιωτικά γραφεία,  τουριστικά καταλύματα, 
κέντρα αναψυχής, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΜΚΟ, εμπλεκόμενους 
φορείς/παροχείς ειδικών μορφών τουρισμού, διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων, διοργανωτές εκδηλώσεων προώθησης τοπικών προϊόντων και 
οινογαστρονομίας, παροχείς υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής, 
εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρων στην Κύπρο, καλλιτέχνες και άλλους. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Όλα τα Σχέδια  του Υφυπουργείου θα είναι αναρτημένα στην εταιρική 
ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.tourism.gov.cy, από την Τετάρτη 26/1/22. 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, με εύκολο τρόπο, μέσω 
της ιστοσελίδας αυτής. 
  
Για περισσότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
επικοινωνούν με τους λειτουργούς που χειρίζονται το κάθε Σχέδιο, τα στοιχεία 
των οποίων θα αναφερθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. 
 
 
 

 

 


