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Ανοικτή Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σχέδιο Καταβολής Ήσσονος Σημασίας (De
Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων)
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013,
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Eνισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σχέδιο Καταβολής Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)
για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων), το οποίο έχει εγκριθεί με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερ. 25/5/2017.
1. Στόχος του Σχεδίου
Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η υποστήριξη και διατήρηση της πολυφωνίας, ειδικότερα των
παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, η προστασία του πλουραλισμού απόψεων, η ελευθερία της
έκφρασης, η δημοκρατία και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση καθώς και η διασφάλιση της
ποιότητας της πληροφόρησης.
2. Δικαιούχοι της Ενίσχυσης
(α) Εφημερίδες που:
i.
Κυκλοφορούν παγκύπρια σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση
ii.

Έχουν εγγραφεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

iii.

Εργοδοτούν πάνω σε μόνιμη βάση, τουλάχιστον 5 προσοντούχους δημοσιογράφους
μέλη της Ένωσης Συντακτών. Προσοντούχος δημοσιογράφος είναι αυτός που κατέχει
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή δίπλωμα από αναγνωρισμένη σχολή δημοσιογραφίας ή
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία μόνιμης απασχόλησης σε ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας με πληρωμένες τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

iv.

Το περιεχόμενο τους καλύπτει πρωτογενή αρθρογραφία.

v.

Το περιεχόμενο τους αφορά ειδησεογραφία γενικού ενδιαφέροντος.

vi.

Είναι παγκύπριας κυκλοφορίας και διανέμονται και στην ύπαιθρο.

vii.

Έχουν επενδύσει και στη διαδικτυακή επέκταση των υπηρεσιών τους.

viii.

Διατίθενται προς πώληση σε όλα τα σημεία παγκύπρια και διανέμονται και σε όλα τα
σημεία διανομής στις περιοχές της υπαίθρου.

ix.

Βρίσκονται σε κυκλοφορία τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

(β) Πρακτορεία διανομής Τύπου σε παγκύπρια βάση στην επαρχία και σε
απομακρυσμένες περιοχές που:
i.

Διαθέτουν παγκύπριο δίκτυο διανομής όλων των εφημερίδων που εμπίπτουν στο
πλαίσιο της ενίσχυσης σε τουλάχιστον 250 σημεία πώλησης στην ύπαιθρο,
συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων περιοχών.
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ii.

Εργοδοτούν τουλάχιστον 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και οδηγούς διανομής.

3. Εξαιρέσεις από την καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
Από την καταβολή ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο, εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
i.

Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις/οργανισμούς οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1407/2013.

ii.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής
ανάκτησης, μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

4. Μορφή της ενίσχυσης:
Στο πλαίσιο του Σχεδίου καταβάλλεται ενίσχυση ήσσονος σημασίας (επιχορήγηση) στους δικαιούχους
πάνω σε ετήσια βάση για τα έτη 2017 – 2019. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται, για κάθε έτος, ως
ακολούθως:
Για εφημερίδες:
i.

€3.000 για κάθε ημέρα κυκλοφορίας την εβδομάδα. Ο υπολογισμός της ετήσιας
επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ημερών που κυκλοφορεί η εφημερίδα
την εβδομάδα. Η ετήσια επιχορήγηση δεν ξεπερνά τις €21.000. Δηλαδή, αν μια εφημερίδα
είναι ημερήσια, δηλαδή κυκλοφορεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βδομάδας, θα δικαιούται
ενίσχυσης €3.000 Χ 7 ημέρες = €21.000 ανά έτος για την περίοδο ισχύος του Σχεδίου.

ii. €1.000 ανά κάθε προσοντούχο δημοσιογράφο, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης
Συντακτών, ως επιδότηση της μισθοδοσίας του, ο οποίος απασχολείται το ελάχιστον κατά
τα τελευταία δύο (2) έτη από την επιχείρηση και λαμβάνει μηνιαίο ακάθαρτο μισθό
τουλάχιστον €1.000, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση τις €46.000.
Για πρακτορεία:
€40.000 έκαστο, πάνω σε ετήσια βάση.
Νοείται ότι μια επιχείρηση συνεχίζει να παραμένει δικαιούχος για ενίσχυση το επόμενο έτος
εφαρμογής του Σχεδίου, νοουμένου ότι δεν έχει προβεί το προηγούμενο έτος σε μείωση προσωπικού
πέραν από το 15% που είχε αρχικά δηλώσει.
Το Σχέδιο, δύναται να ανανεωθεί, πέραν του 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και
των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.
5. Όροι εφαρμογής του Σχεδίου
Για σκοπούς καταβολής της ενίσχυσης διασφαλίζεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ότι ο
κάθε αιτητής, «ενιαία επιχείρηση», ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια που
καθορίζονται στο Σχέδιο.
i.

Προϋποθέσεις:


Η εφημερίδα/πρακτορείο είναι δικαιούχος ενίσχυσης όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 2 πιο πάνω.
2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1456 ΛΕΥΚΩΣΙΑ



Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία
οικονομικά στοιχεία για την επιχείρηση στον Έφορο Εταιρειών.



Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει υποβάλει Γραπτή Δήλωση1 πριν από τη χορήγηση της
Ενίσχυσης βάσει του Σχεδίου για οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις
οποίες έλαβε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ή άλλων Κανονισμών για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα τελευταία δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και
κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Στην περίπτωση ενιαίας επιχείρησης, στη Γραπτή
δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 6(2) πιο πάνω, να αναφέρεται το σύνολο των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έλαβαν όλες οι οντότητες που συνιστούν την ενιαία
επιχείρηση.



Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις οφειλές της και τις
υποχρεώσεις της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων ή
πιστοποιημένων βεβαιώσεων διευθετημένων ή ρυθμισμένων οφειλών στον Έφορο
ΦΠΑ, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, καθώς και διευθετημένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων. Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Διαχείρισης των Εσόδων
και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013
Ν.82(Ι)2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας», ο
Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε
πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς
οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του
Κράτους.

iii. Κριτήρια:


Το Σχέδιο αφορά σε εταιρείες οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου
Εταιρειών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.



Η ενίσχυση για επιχορήγηση του προγράμματος δεν θα οδηγεί σε υπέρβαση του
ανώτατου ορίου που προνοεί ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ανά ενιαία
επιχείρηση και τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον ίδιο Κανονισμό.

6. Ανώτατα ποσά επιχορήγησης
Τα ποσά επιχορήγησης για τα έτη 2017, 2018, 2019, καθορίζονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω.
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 στον οποίο βασίζεται το Σχέδιο, το σύνολο των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των €200.000 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.
Ο όρος «ενιαία επιχείρηση» έχει την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2., του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
7. Φορολογική αντιμετώπιση της ενίσχυσης
Η ενίσχυση θα υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
(αφορά την τακτική φορολόγηση κερδών και όχι κάποια αυτοτελή φορολόγηση).
1 Η Γραπτή Δήλωση

υποβάλλεται σύμφωνα με τους περί Έλεγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Κανονισμούς του 2009 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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8. Διάρκεια του Σχεδίου:
Το Σχέδιο αφορά την περίοδο 2017-2019. Εκτός εάν το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
αποφασίσει να τερματίσει τη λειτουργία του Σχεδίου νωρίτερα, υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης
αιτήσεων για ενίσχυση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
9. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους δια χειρός ή ταχυδρομικά
μέχρι τις 27/9/2019 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Οδός Απελλή, 1080 Λευκωσία
10. Εξέταση αιτήσεων
Οι αιτητές θα ειδοποιηθούν γραπτώς για το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησής τους
για συμμετοχή στο Σχέδιο Στήριξης Τύπου.
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