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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ΑΝΑΚΟΙΝ
ΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩ
ΩΣ 4.2 «∆η
ημιουργία και
κ Εκσυγχ
χρονισμός Μονάδων Μεταποίησ
σης, Εμπορίας και/ή
Αν
νάπτυξης Γ
Γεωργικών
ν Προϊόντω
ων»
Η ∆ιαχειρισ
στική Αρχή του Προγράμματος Αγγροτικής Αν
νάπτυξης 20
014 - 2020 σε συνεργα
ασία με τονν
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών
ν Πληρωμώ
ών και το Υπ
πουργείο Εν
νέργειας, Ε
Εμπορίου, Βιομηχανίας
Β
ς
και Τουρισ
σμού, ανακκοινώνει τη
ην πρώτη προκήρυξη
η του Καθεστώτος 4 .2: «∆ημιο
ουργία καιι
Εκσυγχρο
ονισμός Μονάδων
Μ
ησης, Εμπ
πορίας και/ή
κ
Ανά
άπτυξης Γεωργικών
Γ
ν
Μεταποίη
Προϊόντων
ν».
Στο πλαίσ
σιο του Κα
αθεστώτος 4.2 θα εενισχυθούν υφιστάμεν
νες και νέέες επιχειρ
ρήσεις που
υ
δραστηριοπ
ποιούνται στη
σ μεταπο
οίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων
π
που περιλαμβάνονται
στο Παράρ
ρτημα Ι τηςς Συνθήκης
ς για τη Λειιτουργία της Ευρωπαϊϊκής Ένωσηης, εξαιρου
υμένων τωνν
αλιευτικών προϊόντωνν, των οίνων
ν από νωπά
ά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατά
άστατα του..
Οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχ
χής αναλύο νται στον Εγχειρίδιο
Ε
Εφαρμογής
Ε
- Ενημέρωση Αιτητώνν
του Καθεσττώτος.
Ο συνολικκός προϋπ
πολογισμός που θα διατεθεί σττο πλαίσιο της πρώ
ώτης προκή
ήρυξης του
υ
Καθεστώτο
ος ανέρχεται στα €10
0.000.000 και οι ενδ
διαφερόμενο
οι μπορούνν να υποβ
βάλλουν τιςς
αιτήσεις τους από τις 10 Μαρτίου
υ 2016 μέχρ
ρι τις 10 Ιο
ουνίου 2016
6.
Οι αιτήσειςς θα πρέπει να υποβάλ
λλονται μόν
νο ταχυδρο
ομικά με συσ
στημένη επ
πιστολή στη διεύθυνση::
Υπουργείο
ο Ενέργειαςς, Εμπορίου
υ, Βιομηχα
ανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκκωσία, με την
τ
ένδειξη
η
Μ
η και Εμπ
πορία Γεωρ
ργικών Προ
οϊόντων, Π
Πρόγραμμα Αγροτικήςς
«Καθεστώςς 4.2 – Μεταποίηση
Ανάπτυξηςς 2014-2020». Τα έντυπα των α
αιτήσεων είν
ναι διαθέσιμα στα Κενντρικά και Επαρχιακά
ά
Γραφεία το
ου Υπουργείου Ενέργειιας, Εμπορίίου, Βιομηχανίας και Το
ουρισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπ
πορούν να προμηθευτο
π
ούν το Εγχειρίδιο του Καθεστώτος
Κ
ς καθώς και το Έντυπο
ο
Αίτησης απ
πό την ιστο
οσελίδα του
υ Υπουργείο
ου ΕΕΒΤ www.mcit.go
w
ov.cy και απ
πό την ιστο
οσελίδα του
υ
ΚΟΑΠ www
w.capo.govv.cy
Για περισσ
σότερες πλη
ηροφορίες οι
ο ενδιαφερό
όμενοι μπορούν να επ
πικοινωνήσοουν με τους
ς αρμόδιουςς
Λειτουργού
ύς στο τηλέφ
φωνο 22867154

