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Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
Απο:  Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης  
 
 

Θέμα: Σχέδιο Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων 
περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με ημερομηνία 15 Ιουνίου, και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 
ενημερώνουμε ότι 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: 
 

o 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, κλπ., 

 
o βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων, 

 
o ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός 

τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία, κλπ.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου 
(όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κλπ.) 

 
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 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.tourism.gov.cy/


 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 

 
 
 
 
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. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες 
Λειτουργούς στο τηλέφωνο 22691127 και μέσω email στο: GalatiaLoizou@visitcyprus.com ή στο 
τηλέφωνο  22691309  και μέσω email στο:  AnthieGabrielides@visitcyprus.com  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Ανώτερος Λειτουργός  
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