Новини за
популяризирането на
селскостопанските
продукти от ЕС
Бюлетин, брой 37 — 12 март 2021 г.

Открити покани за представяне на
предложения
Кандидатствайте за финансиране от ЕС тук, за да
популяризирате вашите продукти от хранителновкусовия сектор.

Какво ново
Поправки на покани за представяне на предложения AGRI-2021SIMPLE и AGRI-2021-MULTI
Поправките на поканите за представяне на предложения AGRI-2021SIMPLE и AGRI-2021-MULTI са публикувани в Официален вестник на ЕС
ОВ C 80 от 9.3.2021 г.
Измененията са свързани със:



нов краен срок за подаване на предложения;
актуализиране на условията за допустимост.

Разглеждайте портала за финансиране и обществени поръчки, за
да следите редовните актуализации на поканите.

Календар
Уебинар „Как да започнем да изнасяме за ОАЕ и Саудитска
Арабия. Практическо ръководство за производителите на
продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС“
Уебинарът за проучване на пазара „Как да започнем да изнасяме за ОАЕ
и Саудитска Арабия. Практическо ръководство за производителите на
продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС“ ще бъде
организиран
във
вторник,
23
март,
10:00—11:30 ч.
централноевропейско време (GMT + 1).
Приканваме Ви да участвате в дискусия на живо с Greg Wright,
управляващ партньор във Food People, както и с други предприятия за
храни и напитки и експерти по акредитация, които ще разгледат
практическите въпроси, свързани с навлизането на пазара на ОАЕ и
Кралство Саудитска Арабия.
Разгледайте поканата, за да научите подробна информация за дневния
ред на събитието.
Местата са ограничени, така че, регистрирайте се своевременно ТУК.

Информационни дни в държавите членки за поканите за
представяне на предложения за 2021 г.
Във връзка с публикуването на поканите за представяне на
предложения за 2021 г. за безвъзмездни средства за мерки за
информиране и популяризиране, свързани със селскостопанските
продукти, компетентните органи в редица държави членки ще
организират онлайн информационни дни за потенциалните кандидати.
Говорители на Европейската комисия и/или Chafea ще представят
годишната работна програма за 2021 г., както и поканите за
представяне на предложения, и ще запознаят участниците с условията
на поканите и новите образци. Потенциалните кандидати ще имат
възможност да задават въпроси по време на специалните сесии с
въпроси и отговори.
Допълнителна информация

Кампании в центъра на вниманието
Международна година на плодовете и зеленчуците 2021 г.
(IYFV)

Кампанията „Международна година на плодовете и зеленчуците 2021 г.
(IYFV)“ е уникална възможност за повишаване на осведомеността относно
важната роля на плодовете и зеленчуците за храненето на хората,
продоволствената сигурност и здравето, както и за постигането на целите
на ООН за устойчиво развитие.
Благодарение и на програмите за популяризиране, Европейската комисия
допринася за повишаване на осведомеността относно консумацията на
плодове и зеленчуци и се ангажира да насърчава правилните хранителни
практики в съответствие с Бялата книга относно Стратегия за Европа по
отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните
проблеми, свързани със затлъстяването.
В редица европейски проекта в цяла Европа се изтъкват ползите от
консумацията на пресни плодове и зеленчуци като част от балансирания
хранителен режим. Ето някои от тях:





Проекти CUTE
FV for a Healthy EU (Плодове и зеленчуци за здрави хора в ЕС)
5ATOG DA
FV Fantasy

#EUAgriPromo

@EUAgri

Изпратете ни обратна информация относно нашите уебинари
или предложете нова тема за уебинар.

