ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2014
1. Τίτλος Σχεδίου
1.1 Σχέδιο Επιχορήγησης µέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση
των υφιστάµενων εγκεκριµένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής Κέντρων
Αναψυχής (εφεξής: ‘Το Σχέδιο’).
2. Βασικός Στόχος Σχεδίου
2.1 Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθµισης των κοινόχρηστων χώρων
υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της σύγχρονης πελατείας.
3. ∆ικαιούχοι
3.1 ∆ικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηµατίες Κέντρων Αναψυχής που
λειτουργούν αυτοτελώς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να
βελτιώσουν/αναβαθµίσουν τους εγκεκριµένους κοινόχρηστούς χώρους
υγιεινής στα Κέντρα Αναψυχής τους, τα οποία είναι καταταγµένα και έχουν σε
ισχύ άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού (εφεξής ‘ο
Οργανισµός), για το έτος 2013 ή/και το 2014 κατά την ηµέρα υποβολής της
αίτησης. Του Σχεδίου εξαιρούνται επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ή που αποτελούν µέρος αλυσίδων
δικαιοχρησίας (franchise).
4. Όροι Επιχορήγησης
4.1 Η προτεινόµενη βελτίωση και αναβάθµιση πρέπει να είναι γενική και
ολοκληρωµένη και να περιλαµβάνει όλο τον παλαιό και ευτελή εξοπλισµό,
εξαρτήµατα και εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το υφιστάµενο συγκρότηµα των
κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.
5. ∆ιαδικασία Επιχορήγησης
5.1 Το Σχέδιο δεν καλύπτει εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί ή
βρίσκονται σε εξέλιξη πραγµατοποίησης προτού η αρµόδια Υπηρεσία του
Οργανισµού προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης.
5.2 Ο κάθε ενδιαφερόµενος/δικαιούχος καλείται όπως υποβάλει τη σχετική
αίτηση στο κατά περίπτωση επαρχιακό Γραφείο Επιθεωρητών του
Οργανισµού ή την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισµού. Αντίγραφα της
αίτησης µπορούν να εξασφαλιστούν µέσω της ιστοσελίδας του Κυπριακού
Οργανισµού Τουρισµού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyprus.biz
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5.3 Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των
προτεινόµενων αλλαγών/βελτιώσεων στους υφιστάµενους κοινόχρηστους
χώρους υγιεινής του Κέντρου και να επισυνάπτονται οι ανάλογες γραπτές
προσφορές από τους προµηθευτές/εργολάβους.
5.4 Σηµειώνεται ότι δεν θα εξετάζονται αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως
συµπληρωµένες και συνοδευόµενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5.5 Με την παραλαβή της αίτησης ο Οργανισµός θα αξιολογήσει την
υφιστάµενη κατάσταση και τις προτεινόµενες εργασίες.
5.6 Για σκοπούς διαµόρφωσης πληρέστερης εικόνας αναφορικά µε τις
αιτήσεις, ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα 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 πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
5.7 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.
5.8 Ο Οργανισµός διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα απόρριψης αιτήσεων
που κατά την απόλυτη κρίση του δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις/πρόνοιες του
Σχεδίου.
5.9 Επιχειρήσεις που θα τύχουν επιχορήγησης στη βάση του παρόντος
Σχεδίου οφείλουν όπως διατηρήσουν τη βελτιωµένη/αναβαθµισµένη εµφάνιση
και εξοπλισµό των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, για περίοδο τουλάχιστον
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.
5.10 Επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν επιχορήγηση στη βάση του παρόντος
Σχεδίου δεν θα δικαιούνται υποβολή νέας αίτησης µέσα στα πλαίσια του ίδιου
Σχεδίου προ της παρέλευσης πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία
εξασφάλισης επιχορήγησης.
5.11 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
(ΕΕ) 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), ή όπως
αυτές τυχόν τροποποιηθούν.
6. Ύψος επιχορήγησης
6.1 Το ύψος επιχορήγησης του Σχεδίου θα καθορίζεται µε την κάθε
προκήρυξη.
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6.2 Για την παρούσα προκήρυξη (αρ. προκήρυξης 1/2014) το ύψος της
επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης επιλέξιµων
παρεµβάσεων πριν από το ΦΠΑ, µε µέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους
€4.000 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).
7. Καταβολή επιχορήγησης
7.1 Σε περίπτωση µη εκτέλεσης όλων των προτεινόµενων παρεµβάσεων, ή
όπου το επίπεδο της εργασίας κρίνεται ως µη ικανοποιητικό, η καταβολή
επιχορήγησης δυνατό να ανακληθεί.
7.2 Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται κατόπιν υποβολής της
σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον δικαιούχο για εκτέλεση των προς
επιχορήγηση επιλέξιµων εργασιών, την υποβολή των πρωτότυπων
τιµολογίων για τις εκτελεσθείσες παρεµβάσεις καθώς και των ακόλουθων
Βεβαιώσεων:
I.

Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ότι
η επιχείρηση έχει διευθετήσει όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, νοουµένου ότι έχουν την υποχρέωση αυτή.
Αιτητές που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Φ.Π.Α. θα πρέπει να
υποβάλουν Βεβαίωση από την Υπηρεσία Ελέγχου του Φ.Π.Α. ότι είναι
νόµιµα απαλλαγµένοι από την υποχρέωση αυτή.

II.

Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση
που ο αιτητής/δικαιούχος επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο, που να
αναφέρει το συνολικό αριθµό εργοδοτουµένων και ότι ο
αιτητής/δικαιούχος έχει διευθετήσει τις εισφορές/τέλη στα Ταµεία, στα
οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωµής εισφορών/τελών.

III.

Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση
που ο αιτητής/δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, που να αναφέρει το
συνολικό αριθµό εργοδοτουµένων και ότι ο αιτητής/δικαιούχος έχει
διευθετήσει τις εισφορές/τέλη στα Ταµεία, στα οποία υπάρχει
υποχρέωση πληρωµής εισφορών/τελών. Επίσης θα υποβάλλεται
Βεβαίωση ότι το φυσικό πρόσωπο/εργοδότης έχει διευθετήσει τις
εισφορές του ως αυτοτελώς εργαζόµενο πρόσωπο.

IV.

Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση
αυτοτελούς εργαζόµενου προσώπου, το οποίο δεν απασχολεί
προσωπικό, ότι έχει διευθετήσει τις εισφορές του.

V.

Βεβαίωση από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, που να αναφέρει ότι
ο αιτητής/δικαιούχος έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και
έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του, µε βάση τις νοµοθεσίες του
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.
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7.3 Όλες οι ανωτέρω Βεβαιώσεις θα πρέπει να φέρουν πρόσφατη ηµεροµηνία
έκδοσης.
8. Προϋπολογισµός και Χρονοδιαγράµµατα Σχεδίου
8.1 Ο προϋπολογισµός του Σχεδίου θα καθορίζεται µε την κάθε προκήρυξη.
8.2 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.
8.3 Προϋπολογισµός παρούσας προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 1/2014):
€100,000 (εκατόν χιλιάδες ευρώ).
8.4 Η έγκριση των αιτήσεων που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του
Σχεδίου θα γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τη σειρά παραλαβής τους από τον
Οργανισµό (First In- First Out).
8.5 Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αίτησης παρούσας προκήρυξης (αρ.
προκήρυξης 1/2014): Παρασκευή, 27.6.2014 και ώρα 12.30 µ.µ.
8.6 Προθεσµία ολοκλήρωσης προτεινόµενων παρεµβάσεων παρούσας
προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 1/ 2014): 31 ∆εκεµβρίου 2014 ή τέσσερεις (4)
µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης, οποιαδήποτε εκ των δύο
ηµεροµηνιών προηγηθεί. Ο ∆ιευθυντής Τουρισµού του Τµήµατος
∆ιασφάλισης Ποιότητας του Οργανισµού µπορεί να δώσει παράταση, όταν τα
περιστατικά και τα γεγονότα της περίπτωσης το δικαιολογούν.
8.7 Η υποβολή αίτησης για επιχορήγηση υποδηλοί αποδοχή συµµόρφωσης
µε όλους τους όρους συµµετοχής του Σχεδίου.
8.8 Η αποδοχή αίτησης σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει τον Οργανισµό για
παραχώρηση επιχορήγησης.
8.9 Ο Οργανισµός διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα τροποποίησης των
όρων, κριτηρίων και προϋποθέσεων του παρόντος Σχεδίου.
9. Έναρξη Σχεδίου
9.1

Το παρόν Σχέδιο τίθεται σε ισχύ µετά από σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.

24 Απριλίου 2014
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