ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών
αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια
των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Διεθνής αθλητική εκδήλωση, ορίζεται για σκοπούς του σχεδίου, εκδήλωση
σχετική με άθλημα που εμπίπτει στην κατηγορία των Ολυμπιακών
αθλημάτων ή αθλητική δραστηριότητα που παρουσιάζει μεγάλη
δημοτικότητα σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες πηγές τουρισμού
για την Κύπρο.
2. Το σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό ( EK ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis).
3. 'Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας' σημαίνει χαμηλού ύψους ενισχύσεις που
θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή/και δεν
στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από όλες τις Αρμόδιες
Αρχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά τρία
οικονομικά έτη.
4. Ο ΚΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει περιπτώσεις αθλητικών
εκδηλώσεων που είτε δεν εμπίπτουν στο παρόν Σχέδιο, είτε για τις οποίες
συντρέχουν άλλοι λόγοι και ειδικές προϋποθέσεις, και να τις στηρίξει
οικονομικά μέσα από άλλα Σχέδια ή Συμφωνίες.

Β. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών
εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας, με
στόχο την
ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και την δημιουργία
διανυκτερεύσεων για την ξενοδοχειακή βιομηχανία κατά τους μήνες χαμηλής
τουριστικής κίνησης.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ –ΑΤ/2

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να
αναλάβουν τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης, η οποία ανταποκρίνεται
στον πιο πάνω στόχο.
Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Η ημερομηνία διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης στην Κύπρο
εμπίπτει στην περίοδο 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Μάιου. Στην περίπτωση
της επαρχίας Λευκωσίας η αίτηση θα εξετάζεται ανεξάρτητα από την
περίοδο υλοποίησης της εκδήλωσης.
 Ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών / αριθμός ατόμων που αναμένεται να
συμμετάσχουν από το εξωτερικό είναι 30 άτομα.
 Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτούνται στήριξη το μέγιστο για δύο εκδηλώσεις
ανά έτος. Δεν θα εγκρίνεται στήριξη για περισσότερες από δύο εκδηλώσεις
για τον ίδιο δικαιούχο.
 Ο ΚΟΤ θα πρέπει να προβάλλεται σαν χορηγός σε όλη την εκστρατεία
προβολής της εκδήλωσης με τρόπο που θα τυγχάνει της εκ των προτέρων
έγκρισης του Οργανισμού.
 Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά Διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς ή
Περιφεριακούς ή άλλους αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα που
διοργανώνονται στην Κύπρο από τις αντίστοιχες Κυπριακές Αθλητικές
Ομοσπονδίες και εμπίπτουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των
συμμετεχόντων, θα εξετάζεται αφού ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας του
ΚΟΑ.
 Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί, Περιφερειακοί και άλλοι αθλητικοί αγώνες και
πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Κύπρο και τα έξοδα
διοργάνωσης καλύπτονται πλήρως από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή
Διεθνείς Ομοσπονδίες ΔΕΝ θα δικαιούνται στήριξη στα πλαίσια του
Σχεδίου.
E. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30 Νοεμβρίου κάθε
έτους. Ο Οργανισμός δύναται να εξετάζει αιτήσεις, οι οποίες θα
υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία νοουμένου ότι υπάρχουν
διαθέσιμες πιστώσεις και κριθεί ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις πληρούν τις
προϋποθέσεις και είναι αξιόλογες με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου.
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2. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρώνοντας το σχετικό
Έντυπο 1 «Αίτηση για Επιχορήγηση Αθλητικής Εκδήλωσης» το οποίο
επισυνάπτεται.
3. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email ΜΟΝΟ στην
διεύθυνση sportsincentives@visitcyprus.com
4. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους δικαιούχους για
παρουσίαση της πρότασης τους ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή
και στοιχεία αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
ΣΤ. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το ύψος οικονομικής στήριξης καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 30% της
συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο € 65.000 σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πιστώσεις και τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης.
Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των αιτημάτων και ο καθορισμός του ποσού επιχορήγησης για
την κάθε εκδήλωση, θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:
 Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων και αναμενόμενος αριθμός
διανυκτερεύσεων.
 Το είδος της εκδήλωσης. Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκδηλώσεις που
μπορούν να προσελκύσουν όχι μόνο αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό
αλλά και ερασιτέχνες και χομπίστες, όπως επίσης και σε εκδηλώσεις οι
οποίες αναμένεται να προσελκύσουν θεατές από το εξωτερικό ή τα άτομα
που θα συμμετάσχουν αναμένεται να συνοδεύονται κι από επιπρόσθετα
άτομα.
 Κατά πόσο πρόκειται για εκδηλώσεις που είτε έχουν καταστεί ετήσιοι
θεσμοί και διεξάγονται εδώ και αρκετά χρόνια, είτε έχουν δυνατότητα να
καταστούν ετήσιοι θεσμοί, καθώς κάτι τέτοιο έχει παράλληλα
πολλαπλασιαστικά οφέλη και βοηθά στην καθιέρωση της Κύπρου ως
προορισμός Αθλητικού Τουρισμού.
 Κατά πόσο θα δημιουργηθούν και θα προβληθούν πακέτα διακοπών για
τους ενδιαφερόμενους για να λάβουν μέρος στην εκδήλωση.
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Η.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα για την
καταβολή του εγκεκριμένου ποσού παροχής φιλοξενίας:
(α) Φορολογικό τιμολόγιο από τον δικαιούχο προς τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού το οποίο θα αναφέρει το όνομα της εκδήλωσης
και το ποσό χορηγίας που θα έχει εγκριθεί.
(β) Έκθεση για την εκδήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται:
 Βεβαίωση
δικαιούχου
ότι
η
επιχορηγημένη
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε.
 Περιγραφή της προβολής που έτυχε η διοργάνωση στο εξωτερικό
και υλικό προβολής της εκδήλωσης όπου φαίνεται ο ΚΟΤ σαν
χορηγός.
 Κατάλογο των ονομάτων και στοιχείων επικοινωνίας των αθλητών
που μετείχαν. Διευκρινίζεται ότι για εκδηλώσεις στις οποίες οι
αθλητές συμμετέχουν με τις ομοσπονδίες ή ομάδες τους είναι
αρκετό να υποβάλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας των
ομοσπονδιών ή ομάδων). Στα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να
φαίνεται η χώρα συνήθους διαμονής των αθλητών, ώστε να
διαπιστώνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των αθλητών που ήρθαν από
το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
 Σε περίπτωση που οι διοργανωτές συνεργάστηκαν με ξενοδοχεία ή/
και οργανωτή Ταξιδιών / ταξιδιωτικό γραφείο για την δημιουργία και
πώληση ειδικών πακέτων για την εκδήλωση θα πρέπει να
αναφερθούν τα ονόματα τους, καθώς και ο υπολογιζόμενος αριθμός
ατόμων που συνόδευσαν τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση,
όπου αυτό είναι δυνατό.
(γ) Για αθλητική εκδήλωση με ολική δαπάνη μέχρι 50.000 ευρώ θα πρέπει
να υποβάλλεται:
 υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για τον αναλυτικό
προϋπολογισμό της εκδήλωσης (έσοδα / έξοδα), καθώς και
 αντίγραφα πρωτότυπων τιμολογίων των εξόδων της εκδήλωσης, τα
οποία θα καλύπτουν τουλάχιστο το διπλάσιο του ποσού χορηγίας
(δ) Για αθλητική εκδήλωση με ολική δαπάνη άνω των 50.000 ευρώ θα
πρέπει να υποβάλλονται ελεγμένοι και επιβεβαιωμένοι λογαριασμοί
από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο, σε σχέση με την ανάλυση εξόδων
και εσόδων της εκδήλωσης.
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(ε) Στις περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από Δήμους ή/και
Κοινοτικά Συμβούλια προσκόμιση κατάστασης εσόδων/εξόδων
εκδήλωσης πιστοποιημένη από τον λογιστή του Δήμου/Κοινοτικού
Συμβουλίου ή το Δήμαρχο/Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου.
(στ) Φωτογραφικό ή /και οπτικοαουστικό υλικό από την εκδήλωση με
δικαίωμα χρήσης από τον ΚΟΤ.
(ζ) Κατάλληλα συμπληρωμένη δήλωση de minimis (όπου αυτή απαιτείται).
Θ.

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι
εξάντλησης των πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος,
εκτός και αν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Οργανισμό.
Κ.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι που επωφελούνται από το Σχέδιο υποχρεούνται να
συμμετέχουν και να παρέχουν στατιστικά στοιχεία στα πλαίσια της ετήσιας
έρευνας συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό έρευνα που διεξάγεται
εκ μέρους του ΚΟΤ.

Αρ. Φακ 01.14.005
Αύγουστος 2016
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ΕΝΤΥΠΟ 1
Αίτηση για Επιχορήγηση Αθλητικής Εκδήλωσης
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου - Αιτητή:
Αριθμός μητρώου εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών (Να
υποβληθεί αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής):
Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Σε περίπτωση Φυσικού
Προσώπου):
Διεύθυνση:
Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον ΚΟΤ:
Τηλ:
Φαξ:
Κινητό:
E-mail:
Ιστοσελίδα Φορέα:
Ιστοσελίδα Εκδήλωσης:
Να δοθούν στοιχεία για την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα:
Προηγούμενη εμπειρία οργανωτή στη διοργάνωση της ίδιας ή παρόμοιας
εκδήλωσης:
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Όνομα εκδήλωσης:
Προτεινόμενη ημερομηνία για την εκδήλωση:
Προτεινόμενη περιοχή/χώρος:
Περιγραφή εκδήλωσης:

Εμβέλεια Εκδήλωσης: Η εκδήλωση αφορά Παγκόσμιο αγώνα/τουρνουά;
NAI
OXI
Συχνότητα εκδήλωσης (ετήσια, διετής, μεμονωμένη κτλ):
Δηλώστε που και πότε πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη διοργάνωση της
εκδήλωσης:
Χώρα:
Ημερομηνία:
Η εκδήλωση αναμένεται να οργανωθεί ξανά στην Κύπρο:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αναμενόμενος Αριθμός αθλητών /
παραγόντων από το εξωτερικό:
Αναμενόμενος αριθμός διανυκτερεύσεων των αθλητών
/ παραγόντων από το εξωτερικό:
Ονόματα ξενοδοχείων που θα χρησιμοποιηθούν από
τους συμμετέχοντες:
Αναμενόμενος αριθμός θεατών από εξωτερικό (όπου
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ισχύει):
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύνολο εξόδων: €………………..
Σύνολο Εσόδων: € ……………………

Παρακαλώ να επισυναφθεί πλήρης
ανάλυση όλων των εξόδων και
εσόδων (π.χ. χορηγοί, είσπραξη από
είσοδο, δικαίωμα εγγραφής, πώληση
εμπορευμάτων) της εκδήλωσης.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για την έκταση και ένταση της προβολής πριν
και μετά την εκδήλωση και σε ποιές χώρες (σε τύπο εφημερίδες/περιοδικά,
στο διαδίκτυο, με διαφημιστικά έντυπα, στην τηλεόραση, κλπ):

Αναφέρετε την προβολή που θα έχει ο Οργανισμός σαν χορηγός:

Υπογραφή Αιτητή: ………………………..
Όνομα: …………………………..
Θέση: ……………………………………
Ημερομηνία: …………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η υποβολή όλων των πιο πάνω στοιχείων θεωρείται υποχρεωτική για την εξέταση της
αίτησης.
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