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Is-Sejħiet Addizzjonali għall-proposti għall-2020
issa huma magħluqin

Sejħiet miftuħin
Applika bħala espert estern biex tgħinna nevalwaw ilproposti tal-programm hawnhekk.

X’Hemm Ġdid
Is-Sejħiet Addizzjonali għall-proposti
għall-2020 issa huma magħluqin
Iż-żewġ
sejħiet
għall-proposti
li
jikkonċernaw prodotti agrikoli implimentati
fis-suq intern u f’pajjiżi terzi sabiex tiġi
restawrata s-sitwazzjoni tas-suq skont irRegolament (UE) Nru 1144/2014 laħqu liskadenza għas-sottomissjoni tagħhom fis27 ta’ Awwissu 2020.
Ikkonsulta ċ-ċifri tas-sottomissjoni.

Enfasi
fuq
il-Portal
tad-Data
Agroalimentari
Permezz ta’ pjattaforma grafika u interattiva
faċli biex tintuża mill-utenti, iċ-ċittadini, ilbdiewa,
il-partijiet
ikkonċernati,
lawtoritajiet pubbliċi, l-evalwaturi u lakkademiċi għandhom għad-dispożizzjoni
tagħhom informazzjoni kwantifikata ewlenija
dwar l-agrikoltura u l-PAK.
Iċċekkja l-pjattaforma hawnhekk.

Nota ta' tfakkir - Konsultazzjoni
pubblika
dwar
il-politika
ta’
promozzjoni agrikola tal-UE
Bħala parti minn evalwazzjoni ġenerali talpolitika, il-konsultazzjoni għandha l-għan li
tiġbor feedback mingħand iċ-ċittadini u
mingħand il-partijiet ikkonċernati dwar leffettività u l-effikaċja, kif ukoll ir-rilevanza,
il-koerenza u l-valur miżjud tal-politika talUE.
Agħti
l-fehmiet
11 ta’ Settembru 2020.

tiegħek

sal-

Stħarriġ ta’ evalwazzjoni dwar ilManwali tad-Dħul fis-Suq
Tnieda stħarriġ ta’ evalwazzjoni sabiex
jinġabar il-feedback tal-utenti dwar il“Manwali dwar id-Dħul fis-Suq” — Gwidi
Prattiċi għas-Swieq ta’ Pajjiżi Terzi għal
Prodotti Agroalimentari Ewropej u Prodotti
b’Indikazzjonijiet Ġeografiċi.
Il-kontribut tiegħek jippermettielna nkejlu lutilità ta' servizz bħal dan bil-għan li lmanwali jiġu mfasslin saħansitra aħjar għallħtiġijiet tiegħek fil-futur. L-Istħarriġ huwa
miftuħ sal-15 ta’ Settembru 2020.

Taqsima tal-esportaturi
Il-Manwal dwar id-Dħul fis-Suq ta’ Singapore issa huwa
disponibbli
Il-manwal jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-opportunitajiet għas-settur
agroalimentari f’Singapore, kif ukoll informazzjoni importanti dwar id-dħul
fis-suq.
Fit-taqsima tal-informazzjoni dwar is-suq tal-portal tagħna hemm
disponibbli Manwali Addizzjonali dwar id-Dħul fis-Suq.

Kampanja fiċ-ċentru tal-attenzjoni
Kampanja ta’ komunikazzjoni għal “Qbil Perfett” fil-Ġappun

Bis-saħħa tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) bejn il-Ġappun u l-UE,
minn Frar 2019, il-prodotti tal-ikel u x-xorb tal-UE saru aktar aċċessibbli
għall-konsumatur Ġappuniż.
Il-kampanja tal-Kummissjoni li tnediet dan l-aħħar tenfasizza l-merti
ewlenin tal-ikel u x-xorb tal-UE - l-awtentiċità, is-sigurtà u l-kwalità. Billi
tenfasizza l-“qbil perfett” bejn il-prodotti tal-UE u dawk Ġappuniżi, hija
tistieden lill-udjenzi tan-negozju u tal-konsumaturi biex japprezzaw ilprodotti tal-UE kemm għall-wirt Ewropew tagħhom kif ukoll għall-qbil
tagħhom mal-ikel Ġappuniż. Il-kampanja se tibqa’ għaddejja sal-bidu tal2021.
Biex tiskopri iktar dwar il-kampanja ta’ Qbil Perfett, jekk jogħġbok żur
foodmatcheu.
Aktar informazzjoni dwar il-kampanji attwali kollha tal-Kummissjoni.

Kampanji kofinanzjati approvati fl-2019
Il-programmi sempliċi u multipli kollha approvati għall-kofinanzjament fl2019 bdew bl-implimentazzjoni.
Ara l-mappa tal-kampanja biex issir taf aktar dwar il-benefiċjarji, is-swieq
fil-mira, is-setturi tal-prodotti promossi kif ukoll l-attivitajiet ippjanati.
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Jekk jogħġbok ibgħatilna l-feedback tiegħek dwar il-webinars
tagħna jew issuġġerixxi suġġett ġdid għall-webinar.

Bulettini dwar il-Promozzjoni ta’ Prodotti Agrikoli

