Λευκωσία 18 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ:

Όλα τα μέλη
Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του
εξωτερικού με κρατικό περίπτερο, σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών

Κυρίες, κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού για προκήρυξη των εκθέσεων που οργανώνει το
Υπουργείο με κρατικό περίπτερο για το έτος 2019, σύμφωνα με το σχέδιο
οικονομικής ενίσχυσης με βάση τον κανόνα «de minimis» που παραχωρείται σε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι οι σύνδεσμοι (Links) των οδηγών του Σχεδίου αναγράφονται στην
Ανακοίνωση που επισυνάπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Υπουργείο μέχρι
και τις 31 Αυγούστου 2018.
Με εκτίμηση
Χρίστος Πετσίδης
Διευθυντής
Υπηρεσιών και Εμπορίου

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: +357 22889890,Φαξ: +357 22667593

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού
σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis",
σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν
σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με κρατικό περίπτερο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ότι προτίθεται να συμμετάσχει το έτος 2019 με
κρατικό περίπτερο στις εκθέσεις:
1. GITEX (τομέας τεχνολογίας & πληροφορικής), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Ντουμπάι τον Οκτώβριο του 2019,
2. Spoudase (τομέας εκπαίδευσης), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 17
μέχρι τις 19 Μαΐου του 2019,
3. Supply Chain & Logistics (τομέας μεταφορών & αποθήκευσης), η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 2 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου του 2019.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο θα δέχεται αιτήσεις για τις πιο πάνω εκθέσεις από τις
28/06/2018 μέχρι και τις 31/08/2018.
Σημειώνεται επίσης ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμμετάσχει στις εν λόγω εκθέσεις,
μόνο εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή από ικανοποιητικό αριθμό εταιρειών.
Τονίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου για την
πραγματοποίηση των εκθέσεων, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις συμμετοχής που θα
υποβληθούν.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση συμμετοχής για την κάθε
έκθεση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας
Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στον
σύνδεσμο:
Α. GITEX:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/B5DD598776C7B144C22582BA002E6099/$fil
e/Οδηγός%20Σχεδίου%20GITEX%202019.pdf?OpenElement
Β. Spoudase:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/4008B64985AE0C0CC22582BA002EAC2A/$fil
e/Οδηγός%20Σχεδίου%20SPOUDASE%202019.pdf?OpenElement
Γ. Supply Chain & Logistics:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/F970A0645FA1396FC22582BA002EEACD/$file
/Οδηγός%20Σχεδίου%20SUPPLY%20CHAIN%20&%20LOGISTICS%202019.pdf?OpenElement
Μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να υποβληθούν τα πιο κάτω:
Α. GITEX:
1. Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ποσού ύψους €1.200
2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ποσού ύψους €1.000
Β. Spoudase:
1. Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ποσού ύψους €500.
2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ποσού ύψους €400.
Γ. Supply Chain & Logistics:
1. Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ποσού ύψους €350.
2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ποσού ύψους €300.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:
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Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Υπόψη: κας Τούλλας Τσαγγαρίδου (τηλ. 22867331) – (για την έκθεση GITEX) ή κας Ευδοκίας
Γεωργίου Κομματά (τηλ. 22867134) – (για τις εκθέσεις Spoudase & Supply Chain &
Logistics).
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31/08/2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα
λαμβάνονται υπόψη.
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