Σχέδιο δράσησ
για αναζωογόνηση
τησ εντόσ των
τειχών Λευκωσίασ
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Σχέδιο Χορηγιών
Για Φοιτητικέσ Εστίεσ
/ Φοιτητικά ∆ωµάτια

Μέσω του Σχεδίου
Ανάκαµψησ και
Ανθεκτικότητασ Κύπρου για
την περίοδο 2021-2026, θα
παρέχονται οικονοµικά
κίνητρα σε ιδιοκτήτεσ ή
ενοικιαστέσ κτηρίων στην
εντόσ των τειχών Λευκωσία,
µε βασικό σκοπό την
δηµιουργία φοιτητικών
εστιών και φοιτητικών
δωµατίων.

Χρηµατοδοτήσεισ
• Η χρηµατοδότηση αφορά:
- Στο 75% τησ επιλέξιµησ δαπάνησ του κόστουσ για
µετατροπή του υφιστάµενου κτηρίου.
-Στο 50% τησ επιλέξιµησ δαπάνησ του κόστουσ
κάθε πρότασησ για ανέγερση νέου κτηρίου.
• To µέγιστο κόστοσ αποκατάστασησ διατηρητέων
οικοδοµών και Αρχαίων Μνηµείων υπολογίζεται στα
€1400/τ.µ.
• To µέγιστο κόστοσ ανέγερσησ νέων οικοδοµών
υπολογίζεται στα €1200/τ.µ.
• To µέγιστο κόστοσ ανακαίνισησ άλλων υφιστάµενων
οικοδοµών υπολογίζεται στα €1000/τ.µ.
• Για τισ υφιστάµενεσ οικοδοµέσ, διατηρητέεσ ή µη,
ισχύει ότι το εµβαδόν τησ οποιασδήποτε επέκτασησ,
µέχρι το 30 % του εµβαδού του κτηρίου, επιχορηγείται
µε το ίδιο ποσό.

∆ιαδικασίεσ
• Υποβολή σχεδίων µέσω του µηχανισµoύ ταχείασ
αδειοδότησησ των προεγκεκριµένων προτάσεων.
• Υποβολή και έγκριση προσχεδίων, σχεδίων
Συναίνεσησ, Πολεοδοµικήσ Άδειασ, Άδειασ Οικοδοµήσ
και Αίτησησ για ένταξη στο σχέδιο. Βασική
προϋπόθεση η κατοχή άδειασ οικοδοµήσ.
• Υπογραφή Συµφωνίασ µεταξύ του ∆ικαιούχου και του
Τµήµατοσ Πολεοδοµίασ και Οικήσεωσ.
• Έναρξη Εργασιών. Ο ∆ικαιούχοσ ξεκινά την
υλοποίηση του Έργου υπό την παρακολούθηση του
ΤΠΟ, σύµφωνα µε τισ χρονικέσ και οικονοµικέσ
δεσµεύσεισ τησ συµφωνίασ.
• Παρακολούθηση τησ υλοποίησησ και ολοκλήρωσησ
των προτάσεων από το ΤΠΟ.
• ∆ιεκπεραίωση πληρωµών των ∆ικαιούχων.
• O ∆ικαιούχοσ ξεκινά την ενοικίαση των δωµατίων.

Υποχρεώσεισ
• Το σχέδιο αφορά προτάσεισ µε ελάχιστη επένδυση
(επιλέξιµη δαπάνη), €140.000 και µέγιστο ποσό
χορηγίασ τα €2.000.000, για κάθε δικαιούχο.
• Οι πληρωµέσ τησ επιχορήγησησ θα παρέχονται σε
2 ισόποσεσ δόσεισ. Η πρώτη δόση θα δίνεται µε την
υλοποίηση του 50% του έργου. Η δεύτερη θα δίνεται
µε την ολοκλήρωση του έργου, βάσει των
εγκριθέντων σχεδίων. Για περαιτέρω βοήθεια των
επενδυτών, θα παρέχεται προκαταβολή µέχρι και
20% τησ εγκεκριµένησ χορηγίασ ή µέχρι €60.000.
• Η αµοιβή των Συµβούλων Μελετητών
συµπεριλαµβάνεται στισ επιλέξιµεσ δαπάνεσ,
χρηµατοδοτείται και δεν θα ξεπερνά το 10%του
επιλέξιµου προϋπολογισµού τησ Πρότασησ.
• Το σχέδιο ισχύει µέχρι εξαντλήσεωσ τησ
χρηµατοδότησησ των €15.000.000 από τον
Μηχανισµό Ανάκαµψησ και Ανθεκτικότητασ
Κύπρου.

• Συµφωνία για την χρήση τησ οικοδοµήσ από
φοιτητέσ. Θα διατίθεται τουλάχιστον το 60% του
εµβαδού, σε υφιστάµενα κτίρια και το 80% του
εµβαδού σε νέα κτήρια, για ενοικίαση µε χαµηλό
προκαθορισµένο ενοίκιο για χρονικό διάστηµα 60
µηνών.

• Νοείται ότι οι ∆ικαιούχοι θα µπορούν να
παραχωρούν τουσ υπόλοιπουσ εναποµείναντεσ
χώρουσ στο χαµηλό προκαθορισµένο ενοίκιο ή σε
τιµέσ αγοράσ, αναλόγωσ τησ βούλησησ του Ιδιοκτήτη.
Xωρίσ περιορισµό στο ενοίκιο, για χρήσεισ συµβατέσ
µε τισ φοιτητικέσ εστίεσ.
• Σε περιοχέσ µικτών χρήσεων, τα δωµάτια θα πρέπει
να χωροθετηθούν στον όροφο ή σε άµεση επαφή µε
εσωτερική αυλή.

