
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 4.3 Εφαρμογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των 

Τοπικών Κοινοτήτων 

«Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής 

- Ψαροταβέρνες» 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Αριθμός πρόσκλησης: 4.1/4.3.2.4/01/05.2019 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους 

ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να 

ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής – ψαροταβέρνες 

που είναι εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι 

Δήμοι: Λάρνακας, Δρομολαξιάς – Μενεού, Παραλιμνίου, Αγ. Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και 

οι Κοινότητες: Ζύγι, Μαρί, Ξυλοτύμβου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια και Λιοπετριού. 

Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

✓ Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες 

✓ Κατηγορία 2. Ίδρυση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου 

ανέρχεται στο ποσό των €300.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€225.000) καλύπτεται από το 

ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€75.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων 

θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός κάθε έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος 

€100.000. 

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου που βρίσκονται στην διεύθυνση 

Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας 



(www.anetel.com) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 

(www.moa.gov.cy/thalassa). 

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη  Δευτέρα 20 Μαΐου  2019 

μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά 

χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως 

συμπληρωμένα.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται: 

Λειτουργός Ενημέρωσης: Ευδοκία Μπαλαμού 

Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα 

Τηλ.: 24 815280, Φαξ: 24 636817.Email: ebalamou@anetel.com 
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mailto:ebalamou@anetel.com

