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Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Κυρία/ε, 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 1η Προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης  
των Επιχειρήσεων 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνουν  παρουσιάσεις του νέου Σχεδίου Χορηγιών με τίτλο «Σχέδιο 
Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων» το οποίο σκοπεύει να ενισχύσει τον βαθμό ενσωμάτωσης 
της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. 
 
Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία 
της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά  
 
ηλεκτρονικό κατάστημα.  Από το Σχέδιο  καλύπτονται επιχειρήσεις από όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες εκτός από τους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως 
σημειώνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Το  ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με 
ανώτατο όριο τις €50,000 για την μεταποίηση και €40,000 για τις άλλες δραστηριότητες.   Οι 
επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση από το Σχέδιο συμπεριλαμβάνουν δαπάνες για εξοπλισμό, 
λογισμικό  off the shelf,  εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες 
πληροφορικής όπως και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης.  
 
Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 8 Οκτώβριου 2019, 15:00-17:00 στο 
Επιμελητήριο  Λεμεσού (3ος ΄Οροφος) στη Λεμεσό και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, 
12:00-14:00 στο ΚΕΒΕ (1ος ΄Οροφος) στη Λευκωσία. Οι παρουσιάσεις είναι δωρεάν για τα μέλη 
του ΚΕΒΕ, απαιτείται όμως η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ την οποία πρέπει να συμπληρώσετε και  να 
αποστείλετε στο φαξ:22665685 ή στο meropi@ccci.org.cy  
 
Το Σχέδιο εισάγει σημαντικές καινοτομίες όπως είναι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η 
αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους (first come – first serve). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 1η Προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης  
των Επιχειρήσεων 

 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στις πιο πάνω 
Παρουσιάσεις που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.                    Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Ονόματα Συμμετεχόντων:  

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΕ ΠΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ 

     Λευκωσία, Τετάρτη  9 Οκτωβρίου 2019, 12:00-14:00,  Κτίριο ΚΕΒΕ 
        (1ος ΄Οροφος) 
 
     Λεμεσός, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 15:00-17:00 Επιμελητήριο Λεμεσού, 
        Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170 (3ος όροφος) 
 
 
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. 
Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο 
ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
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