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Αρ.α.384/2019 
 

9 Οκτωβρίου, 2019 
 

Προς Επιχειρηματικό / Εργοδοτικό κόσμο Επαρχίας Πάφου 
 

Εκδήλωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων &  
Παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων 

 
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, Alexander the Great Beach Hotel, Πάφος, ώρα 4:00 μ.μ. 

        
Καλείστε σε εκδήλωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που θα γίνει στο Alexander 
the Great Beach Hotel στην Πάφο την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 στις 4:00 μ.μ. 

 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η εμβάθυνση των σχέσεων της ΟΕΒ με τον επιχειρηματικό κόσμο της 
επαρχίας Πάφου (μέλη κα μη μέλη της ΟΕΒ), η παρουσίαση των δράσεων της Ομοσπονδίας για την 
προώθηση και την ευημερία του Κυπριακού επιχειρείν και η διεξαγωγή διαλόγου σε θέματα που 
απασχολούν τον εργοδοτικό κόσμο στην επαρχία. 
 
Παράλληλα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική παρουσίαση του νέου σχεδίου 
χορηγιών με τίτλο: 
 

«Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων» 
 

Σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε νέες ή 
υφιστάμενες μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας 
σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. λογισμικά, εξοπλισμός, υπηρεσίες cloud, digital marketing, 
social media, e-shop, κλπ.) για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης.  
 
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της πρότασης, με ανώτατο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού τις €50,000 για τον 
τομέα της Μεταποίησης και €40,000 για τις Άλλες Δραστηριότητες. Είναι η πρώτη φορά που 
προκηρύσσεται στη χώρα μας σχέδιο χορηγιών για ψηφιακή αναβάθμιση των 
επιχειρήσεων. Η παρουσίαση του σχεδίου θα γίνει από στελέχη του Υπουργείου. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής να σταλούν στο email: alaou@oeb.org.cy ή στο φαξ: 25-313307 το αργότερο 
μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2019.  

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.  

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Κώστας Χριστοφίδης 
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