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ΜΕΡΟΣ  Ι  ΣTOIXEIA AITHTH 

 

Ονοματεπώνυμο: Όνομα εταιρείας: 

Αριθμός πολιτικής ταυτότητας: Αριθμός εγγραφής εταιρείας: 

Υπηκοότητα: Αριθμός ΦΠΑ: 

Κωδικός  εταιρείας (βάλτε σε 

κύκλο τον κατάλληλο κωδικό): 

50 Εμπορική επωνυμία 

51 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

12 Συνεταιρισμοί, Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός, Ομόρρυθμος συνεταιρισμός 

 Άλλη 

Όταν πρόκειται για εταιρεία 

αναγράψετε: 

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: 

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου: 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 

Επικοινωνίας 

Οδός:  Αριθμός: 

Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Χωριό: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

Τόπος δραστηριότητας:  Πόλη/Χωριό:   

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα(Τράπεζα ή 

Συνεργατική Πιστωτική 

Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος: 

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):  

 (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυναφθεί)  

                            

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

• Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης διαβάστε το ολόκληρο 
προσεκτικά καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών 
του Μέτρου. 

• Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη. 

• Αν σε οποιοδήποτε σημείο απαιτείται πρόσθετος χώρος για τις πληροφορίες 
που ζητούνται να επισυνάπτεται δικό σας σημείωμα. 

 

Υπογραφή αιτητή: ……………………………………  Ημερομηνία: ……………………... 

 
Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και 

προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και αναφορά. 
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ΜΕΡΟΣ IΙ Επισυναπτόμενα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 

αντίγραφα) 

 
 

 

 

 

 

Σημειώστε  στο 
κατάλληλο 

τετραγωνάκι 

 

Α/Α 

 

Είδος Εγγράφου 
 

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ 

1 Επισυνάπτεται ΙΒΑΝ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.   

2 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών 

Νόμο (σε περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

  

3 Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη στο οποίο να φαίνονται οι μέτοχοι της εταιρείας. 

  

4 Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο 

(από   το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  

  

5 Πιστοποιητικό  υγειονομικής κατάστασης από το Διευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας. 

  

6 Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση 

ότι δεν απαιτείται η σχετική άδεια. 

  

7 Δύο (2) τουλάχιστον, ανεξάρτητες, ανταγωνιστικές μεταξύ τους και 

έγκυρες προσφορές για μηχανήματα/εξοπλισμό και εφαρμογές 

πληροφορικής που να συνοδεύονται και από τεχνική περιγραφή 

(φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό όπου είναι δυνατό). 

  

8 Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριμένων Ελεγκτών ότι η επιχείρηση δεν 
είναι προβληματική και ότι ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ. 

  

9  «Πρόταση Καινοτομίας» με την οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η 
καινοτόμος ιδέα. 

  

10 Άλλα Έγγραφα: 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......... 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. 
……………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

1.2 
Μέγεθος Επιχείρησης:  

Δηλώστε το μέγεθος της επιχείρησής σας, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (Σημειώστε  στο 

κατάλληλο τετραγωνάκι): 

             Κατηγορία Δικαιούχων Α:  ΜΜΕ             

Σύμφωνα με την πιο πάνω Σύσταση ως ΜΜΕ, καθορίζεται η επιχείρηση η οποία: 

(α)     Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και 
(β)     Έχει:   (i)    Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ, ή  
                      (ii)    Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ. 
 
               Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 750 
εργαζομένους ή με  ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ 

…………………………………………………………………………………………………… 
Νοείται ότι για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων θα αθροίζονται τα αριθμητικά 
δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως 
προνοεί η πιο πάνω Σύσταση.  

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1 Διοίκηση της επιχείρησης (αναφέρατε τα ονόματα/ θέσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Εξωτερικοί συνεργάτες (να δοθούν διευκρινήσεις) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Τομέας απασχόλησης 
Αριθμός 

εργαζομένων 
Επιστημονικό 
προσωπικό 

Ειδικότητα 

1. Διευθυντές (Διοίκηση)    

2. Παραγωγή     

2. Εργαστήριο     

3. Έλεγχος ποιότητας    

4. Αποθήκη    

5. Πωλήσεις    

6. Λογιστήριο    

7. Γραφείς    

8. Άλλοι (διευκρινίστε)    
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4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Πληρότητα παραγωγικών διαδικασιών  

• Επίπεδο οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας, ύπαρξη και επάρκεια 
ξεχωριστών χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, παλαίωσης κλπ. 

• Ύπαρξη τυποποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, πιστοποιητικού ποιότητας   
(ΙSO, HACCP) ή άλλου προτύπου ποιότητας 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….  

5. Η  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ  ΙΔΕΑ  

5.1 Τίτλος πρότασης καινοτομικής δράσης  (μια λέξη ή φράση που  προσδιορίζει την πρόταση) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 Γενικά στοιχεία για τον αιτητή (ιστορικό, οργάνωση, στρατηγική κτλ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3 Σύντομη περιγραφή της καινοτόμου ιδέας  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 Στόχοι και επιδιώξεις της καινοτόμου ιδέας  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………................... 

5.5 Στάδια υλοποίησης της καινοτομίας που θα ακολουθήσει ο αιτητής 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

5.6 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.7 Ανάλυση των βασικών οικονομικών παραμέτρων  και εκτιμήσεων που αφορούν αποκλειστικά την 

καινοτόμο ιδέα 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5.8 
Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών/προϊόντων/διεργασιών και της τεχνολογίας προϊόντων που θα 
χρησιμοποιηθούν, στοιχεία κλάδου/αγοράς, και επεξήγηση των βασικών υποθέσεων που στηρίχθηκαν 
οι εκτιμήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.9 Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό 

(πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες  επιχειρηματικές δραστηριότητες) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.10   Κατάσταση υλοποίησης προβλεπόμενων δαπανών 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.......................................................... 

 

5.11 Τεκμηρίωσης της βιωσιμότητας της καινοτόμου πρότασης 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Κόστος 

€ 

 i. Νέα προϊόντα σχετικά με τον τομέα οίνου ή 
υποπροϊόντων οίνου. 

ii.   Νέες διεργασίες και τεχνολογίες απαραίτητες 
για την ανάπτυξη των αμπελοοινικών 
προϊόντων. 

iii.   Μεταφορά γνώσεων, προπαρασκευαστικές 
εργασίες, πιλοτικές μελέτες. 

ΣΥΝΟΛΟ 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

5.13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

  Όνομα Αριθμός 
ταυτότητας/εγγραφής 

εταιρείας 

Διεύθυνση % Συμμετοχής 

Δραστηριότητες Κόστος 
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6. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΙΔΕΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΟΣ  

ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 Σημείωση: Στο κόστος να περιλαμβάνεται μόνο η τιμή CIF (στην περίπτωση που τα μηχανήματα / εξοπλισμός θα εισαχθούν απευθείας από τον αιτητή), 

ή  η τιμή αγοράς (προσφοράς), εφόσον θα αγοραστούν από την εγχώρια αγορά. Το κόστος του ΦΠΑ να μη συμπεριλαμβάνεται. 
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7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

7.1 Δηλώσατε κατά πόσο η επιχείρηση σας έχει συμμετάσχει σε μέτρα στήριξης  επενδύσεων ή  και 
προώθησης την τελευταία πενταετία και σε ποιά συγκεκριμένα.   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.2 Σε ποιές αγορές έχει δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση σας  την τελευταία πενταετία και με τι είδους 
προϊόντα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3 Δηλώστε κατά πόσο η καινοτόμος πρόταση ή μέρος αυτής έχει τύχει στήριξης ή έχει συμπεριληφθεί για 
στήριξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν οι δαπάνες τους έργου 
έχουν εγκριθεί η επιχορηγηθεί από άλλο Σχέδιο/Πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης 
αρμόδιας αρχής. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Τομέας απασχόλησης 
Αριθμός 

εργαζομένων 

Εκ των 
οποίων 

επιστημονικό 
προσωπικό 

Ειδικότητα 

1. Διευθυντές (Διοίκηση) 
   

2. Παραγωγή  
   

2. Εργαστήριο  
   

3. Έλεγχος ποιότητας 
   

4. Αποθήκη 
   

5. Πωλήσεις 
   

6. Λογιστήριο 
   

7. Γραφείς 
   

8. Άλλοι (διευκρινίστε) 
   

9. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΥ  ΙΔΕΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κόστος ανά 
συνεργαζόμενο 

φορέα 
€ 

 
(α) Δάνεια 

(β) Τρεχούμενοι λογαριασμοί (όριο) 

(γ) Ίδια συμμετοχή 

  

Σύνολο 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

....................... 

10. Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις με δικό σας επισυναπτόμενο σημείωμα. 
Αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο σημείο 16.2 του 
Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών 



 

M/AF/EPSA 3z/v1 Πρώτη Προκήρυξη 2014  12 

Α Το προϊόν/υπηρεσία  
1. Είναι μοναδικό ή είναι ανάμεσα σε μια πολύ μικρή ομάδα στην διεθνή αγορά; 

2. Είναι μοναδικό στην τοπική αγορά από τοπική επιχείρηση και προσφέρει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; 

Β Ανταγωνιστικότητα και προοπτική πωλήσεων στην αγορά 

1. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων; (να διασαφηνιστεί η προστιθέμενη 

αξία στον πελάτη) 

2. Ποιό είναι το μέγεθος της αγοράς και οι πιθανοί αγοραστές; 

3. Ποιές είναι οι αναμενόμενες πωλήσεις, πώς θα επιτευχθούν και με ποιά κανάλια 

προώθησης;  

4. Τακτική και ανταγωνιστική στρατηγική (ανταγωνιστικές δυνάμεις). 

5. Υπάρχει ενδιαφέρον από αγοραστές ή από Δημόσιο Οργανισμό; 

Γ 
Αντίκτυπος του έργου στην οικονομική ανάπτυξη γενικά. 

1. Σε περίπτωση προοπτικής αγοράς του προϊόντος ή υπηρεσίας, η σημασία και ο 

αντίκτυπος του έργου για τον αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει 

και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του και της ποιότητας των υπηρεσιών 

που προσφέρει. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αντίκτυπος και η σημασία του έργου για την οικονομία 

γενικά, τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει και το κέρδος των καταναλωτών. 

3. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν σε 

συνδυασμό με τη ρεαλιστικότητα του στόχου αυτού. Στον υπολογισμό της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπαλλήλων της 

επιχείρησης από την ίδρυση της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε άλλες 

επιχειρήσεις να αναφερθούν και να δικαιολογηθούν.  

4. Βαθμός σημασίας του έργου για την οικονομία γενικά (όπως: εισφορά στην 

ανάπτυξη, ενίσχυση άλλων βιομηχανιών με διάφορους τρόπους, κόστος 

εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας, κόστος απώλειας αν δεν υλοποιηθεί, 

ποσοτική ωφέλεια που θα προκύψει) 



 

M/AF/EPSA 3z/v1 Πρώτη Προκήρυξη 2014  13 

Δ Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε συνάρτηση με τη δαπάνη  

του έργου και την αναμενόμενη κερδοφορία από το έργο. 

1. Ικανότητα για καινοτομία της επιχείρησης: 

i. Καθορισμός του επιχειρηματικού πεδίου ( τι, για ποιον και πώς). 

ii. Η τεχνογνωσία της επιχείρησης, κεντρικοί πόροι (υφιστάμενα προϊόντα, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύσεις, προσωπικό). 

iii. Στόχοι επένδυσης. 

2. Η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα της: 

i.  Προηγούμενες επιδόσεις σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα. 

ii. Ικανότητα της επιχείρησης να το εμπορευματοποιήσει, που μπορεί να 

κριθεί  από τα αποτελέσματα της επιχείρησης με άλλα κατά προτίμηση 

παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες και από την κερδοφορία της. 

3. Η τεχνική πληρότητα, επάρκεια και δαπάνη του έργου σε σχέση με την 
αναμενόμενη κερδοφορία από το έργο, καθώς και η υπεροχή της πρότασης 
έναντι άλλων ανταγωνιστικών λύσεων. 
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ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ  

Ως αιτητής / νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης: 

 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι 
πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές. Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις 
οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης και τους όρους του Μέτρου. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με 
αυτούς τους όρους. Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, ήθελε να διεξάγει η Αρμόδια Αρχή για την 
ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Πρόσθετα, εξουσιοδοτώ τον ΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή 
ενίσχυσης για την αίτηση μου και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο ΟΑΠ μέσω των SMS. Δηλώνω 
υπεύθυνα ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή οριστικά 
υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο μέτρο ενισχύσεων.  

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και γνωρίζω ότι 
τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης και στέρηση του δικαιώματος 
υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Μέτρο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν 
και πρόσθετα μέτρα.  

 Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο, αναγνωρίζω το δικαίωμα του Τμήματος Γεωργίας να προβεί 
ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις / συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Μέτρο, στα πλαίσια των προνοιών της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Δεσμεύομαι:  

• Να τηρώ τους Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση 
Αιτητών του Μέτρου.  

• Να τηρώ όλες τις πρόνοιες του Μέτρου που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση 
Αιτητών του Μέτρου, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού έργου όσο και κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας / δεκαετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της ενίσχυσης. 

 

Ημερομηνία:        /        /  Υπογραφή  αιτητή:…………………… 

O Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 

του 2001: Ενημέρωση που δίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) 

για τη λειτουργία Αρχείων σύμφωνα με το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου. Η τήρηση του αρχείου 

σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του 

ΚΟΑΠ είναι (α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών, (β) η πρόληψη και πάταξη 

ατασθαλιών σε σχέση µε τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α), (γ) η ανάκτηση ποσών 

που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν 

λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο ΚΟΑΠ. 

 

Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων τους, καθώς 
και των οποιωνδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους, 
ότι στις πρόνοιες του Άρθρου 46(3) του Περί της Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει 
τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) 
και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές». Όπου ο 
Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού 
αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. 


