ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011
Τίτλος Σχεδίου
Σχέδιο Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για βελτίωση, αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμό των εξωτερικών χώρων και όψεων Κέντρων Αναψυχής (εφεξής:
‘Το Σχέδιο’).
Βασικός Στόχος Σχεδίου
Η αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά η συμβολή
στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των
εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής.
Οι προτεινόμενες αλλαγές και εργασίες θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και να
συνάδουν με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης, καθώς και με το ευρύτερο
δομημένο και φυσικό περιβάλλον.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν
αυτοτελώς,
φυσικά
ή
νομικά
πρόσωπα,
που
ενδιαφέρονται
να
βελτιώσουν/αναβαθμίσουν τους εγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους και όψεις στα
Κέντρα Αναψυχής τους, τα οποία είναι καταταγμένα και έχουν σε ισχύ άδεια
λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το έτος 2010 ή/και το 2011.
Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Συντελεστές Βαρύτητας
Το Σχέδιο καλύπτει τις πιο κάτω παρεμβάσεις και συντελεστές βαρύτητας:
(α)

Αντικατάσταση όλου του κινητού ευτελούς ή και πεπαλαιωμένου
εξοπλισμού/επίπλωσης (π.χ. τραπέζια, καρέκλες). Η παρέμβαση αυτή
θεωρείται ως απαραίτητη ελάχιστη ενέργεια για σκοπούς επιχορήγησης στα
πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός/επίπλωση που
θα αντικατασταθεί δεν θα αποθηκευτεί ή επαναχρησιμοποιηθεί, αλλά θα
απομακρυνθεί μόνιμα από τους χώρους του Κέντρου Αναψυχής.
Συντελεστής Βαρύτητας: 50%

(β)

Αντικατάσταση και απομάκρυνση παλαιών ή φθαρμένων ή ευτελών πινακίδων.
Το Σχέδιο καλύπτει την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών πινακίδων
Κέντρου με ανώτατο αριθμό 2 (δύο) νέων πινακίδων. Τα υλικά, διαστάσεις και
γενική αισθητική εικόνα και παρουσίαση των προτεινόμενων πινακίδων θα
πρέπει να συνάδουν με το ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.
Συντελεστής Βαρύτητας: 5%

(γ)

Αντικατάσταση
και
απομάκρυνση,
συντήρηση/αναβάθμιση
λοιπού
εξοπλισμού/επίπλωσης του εγκεκριμένου εξωτερικού χώρου. Ενδεικτικά, το
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Σχέδιο καλύπτει δάπεδα, φωτιστικά, φωτιζόμενο πλαίσιο ανάρτησης
τιμοκαταλόγου και σκιάδες/στέγαστρα (νοουμένου ότι καλύπτονται από τις
απαραίτητες άδειες/εγκρίσεις).
Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
(δ)

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Ενδεικτικά, το Σχέδιο καλύπτει ορατά
διακοσμητικά στοιχεία, καλλωπισμό, ορατή τοπιοτέχνιση και γενική ορατή
συντήρηση και αναβάθμιση των υπαίθριων εξωτερικών χώρων και όψεων του
Κέντρου Αναψυχής. Η διαμόρφωση δεν καλύπτει δαπάνες για σκοπούς
επίστρωσης/σήμανσης χώρων στάθμευσης καθώς επίσης και δαπάνες
αγοράς/εγκατάστασης ηχητικών συστημάτων ή/και λοιπού οπτικοακουστικού
εξοπλισμού.
Συντελεστής Βαρύτητας: 10%

Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας
(ε)

Γεωγραφική τοποθεσία επιχείρησης:
Παράλια:
Ενδοχώρα μέχρι υψόμετρο 500 μέτρων:
Ορεινά με υψόμετρο 501+ μέτρων:

Συντελεστής Βαρύτητας: 5%
Συντελεστής Βαρύτητας: 7%
Συντελεστής Βαρύτητας:10%

(στ)

Προσβασιμότητα, ευχέρεια εστίασης και παροχή διευκολύνσεων χώρου
υγιεινής για χρήση από Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ): Συντελεστής
Βαρύτητας: 5%

(ζ)

Επιχείρηση σε διατηρητέα/παραδοσιακή οικοδομή: Συντελεστής Βαρύτητας:
5%

Διαδικασία Επιχορήγησης
Το Σχέδιο δεν καλύπτει παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη πραγματοποίησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος/δικαιούχος καλείται όπως υποβάλει αίτηση (Παράρτημα I)
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κατά περίπτωση επαρχιακό
Γραφείο Επιθεωρητών του Οργανισμού ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
-

-

περιγραφή
των
προτεινόμενων
εργασιών
βελτίωσης,
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των όψεων και εγκεκριμένων
εξωτερικών χώρων του κέντρου,
αναλυτική κοστολόγηση της δαπάνης, κατά επιλέξιμη
παρέμβαση (α-δ πιο πάνω),
σχετική γραπτή προσφορά/ές από προμηθευτές/εργολάβους,
αποτύπωση του νέου προτεινόμενου εξοπλισμού/επίπλωσης
φωτογραφική αποτύπωση των εξωτερικών όψεων και χώρων
του Κέντρου στους οποίους θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις,
περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού/επίπλωσης που θα
αντικατασταθεί.
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Σημειώνεται ότι δεν θα εξετάζονται αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως
συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Με την παραλαβή της αίτησης ο Οργανισμός θα αξιολογήσει την υφιστάμενη
κατάσταση και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για επιχορήγηση είναι η εξασφάλιση ελάχιστης
συγκεντρωτικής βαθμολογίας επιλέξιμων παρεμβάσεων και κριτηρίων (α-ζ πιο
πάνω), 60%. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης όλων των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, η έγκριση επιχορήγησης δυνατό να ανακληθεί.
Για σκοπούς διαμόρφωσης πληρέστερης εικόνας αναφορικά με τις αιτήσεις ο
Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιας επιθεώρησης χώρων ή/και όπως ζητήσει
την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων ή/και σχεδίων για τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις, τα οποία ο αιτητής οφείλει όπως, με ποινή απόρριψης της αίτησης του,
προσκομίσει εντός χρονικού διαστήματος μέχρι τριών (3) εργάσιμων ημερών.
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα υποδείξεων που θα κριθούν αναγκαίες από τους
αρμόδιους λειτουργούς του για σκοπούς μεγιστοποίησης της αναμενόμενης στη
βάση του Σχεδίου αναβάθμισης στους χώρους του Κέντρου Αναψυχής.
Ο Οργανισμός διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα απόρριψης αιτήσεων που κατά την
απόλυτη κρίση του δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις/πρόνοιες του Σχεδίου.
Επιχειρήσεις που θα τύχουν επιχορήγησης στη βάση του παρόντος Σχεδίου
οφείλουν όπως διατηρήσουν τη βελτιωμένη/αναβαθμισμένη όψη και χώρους τους,
για περίοδο τουλάχιστο τριών (3) ετών. Η συμμόρφωση με τα πιο πάνω θα
διαπιστώνεται μέσω προγραμματισμένων ή/και εκτάκτων επιθεωρήσεων από τους
αρμόδιους λειτουργούς του Οργανισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη
συμμόρφωσης, η καταβληθείσα επιχορήγηση θα επιστρέφεται στον Οργανισμό.
Επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν επιχορήγηση στη βάση του παρόντος Σχεδίου δεν
θα δικαιούνται υποβολή νέας αίτησης, προ της παρέλευσης πέντε (5) ετών από την
ημερομηνία εξασφάλισης επιχορήγησης.
Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μη τοπικού χαρακτήρα θα
υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα
πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Ύψος επιχορήγησης
Το ύψος επιχορήγησης του Σχεδίου θα καθορίζεται με την κάθε προκήρυξη.
Για την παρούσα προκήρυξη (αρ. προκήρυξης 1/2011) το ύψος της επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το
ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €6.000 (Έξη Χιλιάδες ΕΥΡΩ).
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Καταβολή επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης
Δήλωσης από το δικαιούχο (Παράρτημα ΙΙ) για εκτέλεση των προς επιχορήγηση
επιλέξιμων παρεμβάσεων και υποβολή των πρωτότυπων αποδείξεων πληρωμών, οι
οποίες πρέπει απαραίτητα να εκδοθούν πριν την 31.12.2011 και αφού διαπιστωθεί
από επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού η ολοκλήρωση των
επιχορηγημένων επιλέξιμων παρεμβάσεων.
Σε περίπτωση υποβολής στα πλαίσια του Σχεδίου πρωτότυπων αποδείξεων
πληρωμής με ημερομηνία μετά την 31.12.2011, αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη για
σκοπούς καθορισμού του ύψους της καταβλητέας επιχορήγησης.
Προϋπολογισμός και Χρονοδιαγράμματα Σχεδίου
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου θα καθορίζεται με την κάθε προκήρυξη.
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα πέραν της μιας προκήρυξης εντός
συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους, νοουμένου ότι ο εκάστοτε εγκεκριμένος ετήσιος
προϋπολογισμός του περιλαμβάνει πιστώσεις για το συγκεκριμένο Σχέδιο.
Προϋπολογισμός παρούσας προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 1/ 2011):
(Τετρακόσιες Χιλιάδες ΕΥΡΩ).

€400.000

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρούσας (αρ. προκήρυξης 1/ 2011): Παρασκευή,
27 Μαΐου 2011, ώρα 14:00 μ.μ.
Σε περίπτωση μη επαρκών πιστώσεων για έγκριση όλων των αιτήσεων που
πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου, θα επιλέγονται οι αιτήσεις που
εξασφαλίζουν την υψηλότερη βαθμολογία βάσει των επιλέξιμων παρεμβάσεων και
κριτηρίων (α-ζ, σελίδες 1-2). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα επιλεγούν οι αιτήσεις
ανάλογα με το βαθμό ολοκληρωμένης αναβάθμισης που εξασφαλίζει συνολικά
βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Προθεσμία ολοκλήρωσης προτεινόμενων παρεμβάσεων παρούσας προκήρυξης (αρ.
προκήρυξης 1/ 2011): 31 Δεκεμβρίου 2011 ή τέσσερεις (4) μήνες από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, οποιαδήποτε εκ των δύο ημερομηνιών προηγηθεί.
Η υποβολή αίτησης για επιχορήγηση υποδηλοί αποδοχή συμμόρφωσης με όλους
τους όρους συμμετοχής του Σχεδίου.
Το παρόν Σχέδιο τίθεται σε ισχύ μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού και της ενημέρωσης και έγκρισης του Εφόρου Ελέγχου
Κρατικών Ενισχύσεων.

19 Απρίλιου, 2011
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Αρ. Φακ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
1.

Όνομα Κέντρου Αναψυχής: ……………………....…………………………………….

2.

Διεύθυνση Κέντρου:……………………....…………………………..…………….……

3.

Όνομα Επιχειρηματία (Δικαιούχου): …………….......……………..………..……......
Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……...….………………………………

4.

Δυναμικότητα (θέσεις): Εσωτερικά …........…...…..…Εξωτερικά …....………..…….

5.

Περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων και δαπάνη για έκαστη παρέμβαση
(χωρίς το ΦΠΑ): ....................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Να επισυναφθεί αναλυτική κοστολόγηση της δαπάνης και λοιπά
δικαιολογητικά (προσφορές, φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης και νέων
επίπλων, τυχόν απαραίτητες άδειες/εγκρίσεις κλπ).
6. Το Κέντρο Αναψυχής:

 ΟΧΙ 
6.2 Βρίσκεται στην ενδοχώρα σε υψόμετρο μέχρι 500 μέτρα
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.3 Βρίσκεται στα Ορεινά σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.4 Διαθέτει ικανοποιητικές διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρίες ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.5 Στεγάζεται σε διατηρητέα / παραδοσιακή οικοδομή
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.1 Βρίσκεται στα παράλια

ΝΑΙ

Όνομα Αιτητή: ……………………………………………………Τηλ. ………………..……
Υπογραφή Αιτητή: ……...............…………………………
(Σε περίπτωση Εταιρείας η υπογραφή
να συνοδεύεται από τη σφραγίδα αυτής)
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Ημερ. ………..…………

Αρ. Φακ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
1.

Όνομα Κέντρου Αναψυχής: …………………………………………………………

2.

Όνομα Επιχειρηματία (Δικαιούχου): ………………………………………
Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ………………………

3.

Διεύθυνση Κέντρου:………………………………………………………………

4.

Επαρχία: …………………………………………………………………………

5.

Κατηγορία: …………………………………………………………………………

(α)

Βεβαιώνω ότι οι προεγκριμένες επιλέξιμες εργασίες στους εγκεκριμένους
εξωτερικούς χώρους και όψεις του ως άνω Κέντρου μου και συγκεκριμένα:
……………………………………………………………………………………..........
.........……………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................
έχουν εκτελεστεί και ότι το κόστος της δαπάνης των εν λόγω εργασιών είναι:
€………………….
Σας υποβάλλονται οι πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών για τις πιο πάνω
εργασίες.

( β)

Βεβαιώνω ότι ο εξοπλισμός/επίπλωση που έχει αντικατασταθεί έχει
απομακρυνθεί από τους χώρους του Κέντρου μου και δεσμεύομαι όπως μη
επαναφέρω ή επαναχρησιμοποιήσω αυτόν/ή.

(γ)

Δεσμεύομαι όπως διατηρήσω τη βελτιωμένη/αναβαθμισμένη όψη και χώρους
του Κέντρου μου τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τα πιο πάνω από το αρμόδιο
επιθεωρητικό προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δεσμεύομαι
ανέκκλητα όπως επιστρέψω άτοκα την καταβληθείσα επιχορήγηση στον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού.
Νοείται ότι σε περίπτωση άρνησης του επιχειρηματία να επιστρέψει την
καταβληθείσα επιχορήγηση στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ο Οργανισμός
επιφυλάσσει το δικαίωμα του να λάβει χωρίς προειδοποίηση τα ανάλογα δικαστικά
μέτρα εναντίον των υπευθύνων προσώπων.
………………………………………..........
Υπογραφή Επιχειρηματία (σε περίπτωση
Εταιρείας η υπογραφή να συνοδεύεται από
τη σφραγίδα αυτής)
Να επισυναφθούν πρωτότυπα αποδείξεων πληρωμών
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Ημερομηνία ……………

