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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
 

1. Στόχος: 
 

Η  προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 
 
 
2. Δικαιούχοι: 

 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα 
ως μη κερδοσκοπικά είτε στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων είτε στον Έφορο Εταιρειών 
Κύπρου. 
 

 Ανώτερα και Ανώτατα Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 

 Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες και Ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία είναι δεόντως 
εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα 
αναγκαία επίσημα δικαιολογητικά. 
 

 Ανώτερα και Ανώτατα Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία είναι 
δεόντως εγγεγραμμένα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα 
δικαιολογητικά. 

 
 
3. Τύπος παροχής φιλοξενίας:  

 

 Διεθνή, πανευρωπαϊκά κ.ά. συνέδρια που πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα και 
διοργανώνονται στην Κύπρο μετά από επιτυχή διεκδίκηση 

 
 Ποσό €20 για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο από το εξωτερικό εξαιρουμένων 
 Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτη, €30 για κάθε συμμετέχοντα στο 

συνέδριο από το εξωτερικό.  
 
Ανώτατο ποσό ανά συνέδριο: €15,000 

 

 Συνέδρια τα οποία έχουν επωφεληθεί από την «Οικονομική στήριξη για την επιτυχή διεκδίκηση 
(Οικονομική Στήριξη Β)» του Σχεδίου de minimis για την ενίσχυση της Διεκδίκησης Συνεδρίων δεν 
δικαιούνται επιπλέον επιχορήγηση μέσω του παρόντος προγράμματος. 

 

 Άλλα συνέδρια που διοργανώνονται στην Κύπρο (χωρίς διαδικασία διεκδίκησης) 
 

 Ποσό €15 για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο από το εξωτερικό  
 Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτη, €25 για κάθε συμμετέχοντα στο 

συνέδριο από το εξωτερικό.  
 
Ανώτατο ποσό ανά συνέδριο: €10,000 
 
 

4. Σημαντικές προϋποθέσεις: 
 

 Να συμμετέχουν στο συνέδριο τουλάχιστον τριάντα (30) σύνεδροι από το εξωτερικό. 
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 Στην περίπτωση διεθνούς, πανευρωπαϊκού κ.ά. συνεδρίου που διοργανώνεται στην Κύπρο μετά 
από επιτυχή διεκδίκηση απαιτείται η προσκόμιση επίσημης επιστολής από τον διεθνή/ευρωπαϊκό 
οργανισμό που να επιβεβαιώνει την επιτυχή διεκδίκηση του συνεδρίου από τον δικαιούχο και τη 
διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κύπρο. 

 
 

 


