7(β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
6.

Οικονομοτεχνική Μελέτη συμπληρωμένη με βάση σχετικό υπόδειγμα.

7.

Πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών αντίγραφα των πιο κάτω:

ΝΑΙ / ΟΧΙ



Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας,



Ονόματα των Μετόχων,



Πιστοποιητικό των Διοικητικών Συμβούλων και διεύθυνση
της Εταιρείας, και

ΝΑΙ / ΟΧΙ



Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας.

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πιστοποιημένα αντίγραφα των εξελεγμένων λογαριασμών της εταιρείας
των τριών τελευταίων ετών (όπου εφαρμόζεται)

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
Δεν Απαιτείται

9.

Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής
(π.χ. βεβαίωση διαθεσίμων από τράπεζα.)

ΝΑΙ / ΟΧΙ

11.

12.

14.

Έγκριση δανείου ή τουλάχιστο εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τράπεζα
για την χορήγηση δανείου χρηματοδότησης με τους βασικούς όρους
χορήγησης του δανείου (όπως π.χ. ύψος δανείου, επιτόκιο, διάρκεια,
περίοδος χάριτος, εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου κλπ )
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (σύμφωνα
με το σχετικό υπόδειγμα – Ξεχωριστό έντυπο.
Συμπλήρωση υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που
αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.)
επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03).

15.

(α) γραπτή συγκατάθεση του
επιχειρηματική ανάπτυξη, και

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ιδιοκτήτη

για

την

προτεινόμενη

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
Δεν Απαιτείται

(β)
ενοικιαστήριο συμβόλαιο διάρκειας τη στιγμή της αίτησης
τουλάχιστον 10 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως
και 3 εκατ. € και 15 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό
άνω των 3 εκατ. €.
16.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/
Δεν Απαιτείται

Τίτλοι κυριότητας ακινήτου .
Εάν το ακίνητο (εγκαταστάσεις ή γη) δεν ανήκει στην επιχείρηση που
υποβάλλει την επενδυτική πρόταση:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

8.

10.

Αναλυτική κατάσταση σε μορφή πίνακα στην οποία να παρουσιάζονται
όλες οι πιο πάνω πληροφορίες και να υποδεικνύεται για κάθε δαπάνη
ξεχωριστά η επιλεγείσα προσφορά.

Στις περιπτώσεις Μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο
χαρακτήρας κινήτρου κατά την έννοια του Άρθρου 8 του Κανονισμού
ΕΚ800/2008. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι πληρείται
τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:
(α) ουσιώδης αύξηση του μεγέθους του σχεδίου/της δραστηριότητας
ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

(β) ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου/της
δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Σχετικές προσφορές (τουλάχιστον 2) που αφορούν τις προτεινόμενες
κατασκευαστικές εργασίες συνοδευμένες από αναφορά/δήλωση του
αρχιτέκτονα/μηχανικού του έργου για τη επιλεγείσα προσφορά, στις
περιπτώσεις όπου υπάρχει εργολάβος για το έργο.

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει εργολάβος του έργου, τις
σχετικές προσφορές (τουλάχιστον 2) που αφορούν τις προτεινόμενες
κατασκευαστικές εργασίες και επίσης τις σχετικές προφορές που
αφορούν την αγορά των προτεινόμενων υλικών που έχουν σχέση με την
κατασκευή του έργου.

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

(γ) ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για
το σχέδιο/τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης

Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος

(δ) ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου /
δραστηριότητας
(ε) το επενδυτικό σχέδιο καθ’ εαυτό δεν θα υλοποιηθεί στην συγκεκριμένη
ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

2η Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε 5 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή
σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του Ενημερωτικού Οδηγού

Δύο προσφορές επίσης, για όλες τις δαπάνες των ΓΕΔ1 μέχρι ΓΕΔ5
με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προτείνεται επέκταση/ βελτίωση
υφιστάμενων συστημάτων π.χ. λογισμικό, τηλεφωνικό, ασφάλειας κ.λ.π

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, Αγλαντζιά 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691224, 22691100, Fax: +357 22338541, email: kinitra-emploutismos@visitcyprus.com
www.visitcyprus.biz, www.kinitra-emploutismos.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Σχέδιο Κινήτρων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

5

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (όπου εφαρμόζεται)
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ:

(α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Φορέας Επένδυσης / εταιρείας)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Άνδρες

ΕΠΩΝΥΜΟ

Υποβάλλουμε επενδυτική πρόταση με πλήρη
δικαιολογητικά και στοιχεία και παρακαλούμε
να ενεργήσετε για την ένταξη της επένδυσής
μας στο Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του
Τουριστικού Προϊόντος.

(Πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ )

Σύνολο

Αριθμός
εργοδοτούμενων
σε
ΕΜΕ(*)
πριν
την
πραγματοποίηση της επένδυσης με βάση τα στοιχεία του
τελευταίου ημερολογιακού έτους

ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προβλεπόμενος αριθμός εργοδοτούμενων σε ΕΜΕ(*) το
πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την πραγματοποίηση
της επένδυσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γυναίκες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

(*) Ο ορισμός των ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα δήλωσης (παράρτημα I στον
Ενημερωτικό Οδηγό του Σχεδίου) σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών

ΠΟΛΗ
Αρ. Τηλεφώνου (Σταθερό)

Αρ. Τηλεφώνου (Κινητό)

και μεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (2003/C 118/03) που πρέπει να συμπληρώσει ο φορέας που υποβάλλει αίτηση (βλ. «Δικαιολογητικά»)

(β) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Αριθμός τηλεφώνου:
Αριθμός τηλεομοιότυπου:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
…………………………………………..
Υπογραφή και σφραγίδα Νόμιμου
εκπροσώπου φορέα επένδυσης.

Ημερομηνία:

Όνομα Αιτητή (Εταιρείας):
Νομική Μορφή:

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Διεύθυνση Αιτητή:

7(α) ΑΔΕΙΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

Μέγεθος Εταιρείας: (βλ. αρ. 9 «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
Κατάταξη: (όπου εφαρμόζεται)

1.

Πλήρης σειρά των εγκριθέντων από την Πολεοδομική Αρχή
αρχιτεκτονικών σχεδίων.

ΝΑΙ / ΟΧΙ /

2.

Πολεοδομική Άδεια (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθέντων όρων).

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
Δεν Απαιτείται

3.

Άδεια Οικοδομής ή αίτηση για εξασφάλιση οικοδομικής άδειας .

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

4.

Επιστολή/ Πιστοποιητικό Κατάταξης και κατηγορίας καταλύματα σε ισχύ

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

5.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να υποβληθούν τα
πιο κάτω:

ΝΑΙ / ΟΧΙ / Δεν
Απαιτείται

(γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
(κατά τα τελευταία τρία χρόνια και σύμφωνα με τους εξελεγμένους λογαριασμούς)

Έτος

Έτος

Έτος

---------

-----------

-------------

Κύκλος Εργασιών:
Κέρδη προ φόρων και
αποσβέσεων:

(δ) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Όνομα Μετόχου

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (όπου εφαρμόζεται)

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό Συμμετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον αριθμό του
απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία.



Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος)
ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει τις Φορολογικές της Δηλώσεις και ότι
έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές της υποχρεώσεις, και



Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η
Επιχείρηση έχει υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις της και ότι έχει
τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις της.

5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
Είδος Επένδυσης:
(εμπλουτιστική / εκσυγχρονισμός)
Διεύθυνση Επένδυσης:
Συνολικός Προϋπολογισμός Επένδυσης:
Επιλέξιμος προϋπολογισμός Επένδυσης:
Αιτούμενη Ενίσχυση:
Ίδια Κεφάλαια/Πόροι:
Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο:

1



Ποσό (€):
Ποσό (€):
Ποσό (€):
Ποσό (€):
Ποσό (€):

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. θα πρέπει
Ποσοστό:
Ποσοστό:

να υποβάλουν βεβαίωση από την Υπηρεσία αυτή ότι είναι νόμιμα
απαλλαγμένες από αυτή την υποχρέωση.

2

3

Δεν Απαιτείται

