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Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2016 
 
 
 

Προς: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
Θέμα: Εξαγγελία Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθεστώς 4.2 για 

τις επιχειρήσεις 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το καθεστώς 4.2 «∆ημιουργία και 
Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας κα/ή Ανάπτυξης Γεωργικών 
Προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αρχίσει να δέχεται 
αιτήσεις. 
 
Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση και περισσότερες πληροφορίες. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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