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Εάν θέλετε να…
•• Μετατρέψετε τις ανάγκες του
οργανισμού/ της επιχείρησή σας σε
ιδέες και προτάσεις χρηματοδότησης
•• Υλοποιήσετε τις ιδέες σας με τρόπο
αποτελεσματικό, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το εκάστοτε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή σχέδιο
χρηματοδότησης

Γιατί με την PwC
Εξειδικευμένη γνώση των
ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

Σημαντικές εμπειρίες σε
ευρωπαϊκά έργα ως εταίροι,
ειδικοί εμπειρογνώμονες /
μελετητές, αλλά και διαχειριστές

Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές
Δίκτυο της PwC

Υπηρεσίες
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων &
Χρηματοδοτήσεων

•• Συμμετέχετε σε δίκτυα αντίστοιχων
επιχειρήσεων/οργανισμών σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και αναπτύξετε
επωφελείς συνεργασίες
•• Αξιοποιήσετε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό
δίκτυο
•• Συνεργαστείτε με αξιόπιστους
επαγγελματίες και τεχνοκράτες
στον τομέα των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων

…τότε έχει έρθει η ώρα
να επικοινωνήσετε με
την ομάδα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων &
Χρηματοδοτήσεων της
PwC Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τάσος Προκοπίου
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Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και
οργανισμούς που επιθυμούν να
μετατρέψουν τις ανάγκες τους σε ιδέες/
προτάσεις για χρηματοδότηση από
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για
την περίοδο 2014-2020

Στην ΕΕ

Ανταγωνιστικά
Ευρωπαϊκά
Προγγράμματα

€120 δις

Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργων με Ευρωπαϊκές
Χρηματοδοτήσεις

Κατά την ανάπτυξη της ιδέας ενός έργου
λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι,
οι δυνατότητες του οργανισμού και οι
μελλοντικές επιδιώξεις του.
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Ανάπτυξη και
διαμόρφωση ιδέας
Οικονομική και διοικητική
διαχείριση έργου,
παρακολούθηση προόδου
του φυσικού αντικειμένου,
αναφορές προόδου, διάχυση
των αποτελεσμάτων του
έργου, ανάπτυξη προϊόντων/
υπηρεσιών σε ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων
όπως τουρισμός, περιβάλλον,
επιχειρηματικότητα,
start-ups, πολιτισμού και
καινοτομίας.
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Υλοποίηση
και
διαχείριση
πετυχημένων
έργων

Εντοπισμός
καταλληλότερου
προγράμματος / μέσου
χρηματοδότησης

Υπηρεσίες
σχεδιασμού και
υλοποίησης
έργων

Εντοπισμός
καταλληλότερων
εταίρων και
δημιουργία
3
δικτύου

Έρευνα και εντοπισμός των
πιθανών πηγών χρηματοδότησης,
που μπορούν να ταιριάξουν με
το καλύτερο δυνατό τρόπο τις
ανάγκες του οργανισμού με τις
προτεραιότητες του εκάστοτε
προγράμματος και της ΕΕ.

Δημιουργία της ομάδας των εταίρων
που θα εμπλακούν στην υλοποίηση
του έργου.
Αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου
της PwC.

Προετοιμασία και
υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης
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Προετοιμασία και υποβολή αίτησης η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή
των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη διαχείριση των εταίρων, τη
διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού, την ευθυγράμμιση του έργου
με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές και τη συμπλήρωση των
απαιτούμενων εντύπων.

Στην Κύπρο
Διαθρωτικά
και Επενδυτικά
Ταμεία

€944 εκ.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα οργανισμών όπως
••
••
••
••
••
••

Ιδιωτικοί Φορείς
Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

••
••
••
••
••
••

Κέντρα Κατάρτισης
Δημόσιος Τομέας
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Eπιμελητήρια
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Σύνδεσμοι/Σωματεία

Ενδεικτικά Ανταγωνιστικά
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
•• COSME: Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
•• Creative Europe: Ενίσχυση της οπτικοακουστικής
βιομηχανίας και του πολιτιστικού τομέα
•• Erasmus +: Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και
αθλητισμός
•• EaSI: Απασχόληση, κοινωνική συνοχή και εργασιακή
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ
•• Europe for Citizens: Ενεργός ευρωπαϊκή πολιτότητα,
μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ μέσω της
συνεργασίας πολιτών – οργανισμών
•• Horizon 2020: Έρευνα και καινοτομία
•• Life: Περιβαλλοντικά έργα

Ενδεικτικά Συγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα
•• Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Ιnterreg, ENI
CBC MED etc): Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
της ΕΕ και των γειτονικών χωρών για αντιμετώπιση κοινών
προβλημάτων και προκλήσεων
•• Νεανική/Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Παροχή
χρηματοδότησης σε νέους και γυναίκες για τη δημιουργία
επιχείρησης στους τομείς των υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού
εμπορίου, του τουρισμού και της μεταποίησης
•• Επιχειρηματική Καινοτομία: Παροχή χρηματοδότησης
σε υφιστάμενες, νεοσύστατες και άλλες επιχειρήσεις που
επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία με στόχο να
αναπτύξουν ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες
και διεργασίες
•• Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων
Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης
Γεωργικών προϊόντων: Στόχος του σχεδίου είναι
η ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και εμπορία
γεωργικών προϊόντων

