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Avatud konkursikutsed
Taotlege ELi toetust oma põllumajanduslike toiduainete
müügi edendamiseks siin.

Uudised
Konkursikutsete
parandused

AGRI-2021-SIMPLE

ja

AGRI-2021-MULTI

Konkursikutsete AGRI-2021-SIMPLE ja AGRI-2021-MULTI parandused
avaldati 9.3.2021 Euroopa Liidu Teatajas ELT C 80.
Muudatused käsitlevad järgmist:



uus taotluste esitamise tähtpäev;
ajakohastatud toetuskõlblikkuse tingimused.

Kontrollige korrapäraselt konkursikutsete ajakohastusi
hankevõimaluste portaalis.

rahastus- ja

Kalender
Veebiseminar
„Kuidas
alustada
eksportimist
Araabia
Ühendemiraatidesse ja Saudi Araabiasse? Praktiline juhend ELi
põllumajanduslike toiduainete tootjatele“
Turuteabe
veebiseminar
„Kuidas
alustada
eksportimist
Araabia
Ühendemiraatidesse ja Saudi Araabiasse? Praktiline juhend ELi
põllumajanduslike toiduainete tootjatele“ toimub teisipäeval, 23. märtsil
kl 10.00–11.30 GMT+1.
Olete oodatud jälgima reaalajas arutelu, milles osalevad Food People'i
juhtpartner Greg Wright ning ka muud toidu- ja joogikäitlusettevõtete ja
akrediteerimise eksperdid, kes analüüsivad Araabia Ühendemiraatide ja
Saudi Araabia Kuningriigi turule sisenemise praktilisi küsimusi.
Ürituse päevakava üksikasjalikum teave on kutses.
Kohad on piiratud, registreeruge aegsasti SIIN.

2021. aasta konkursikutsete teabepäevad liikmesriikides
Seoses põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmetele
antavate toetuste 2021. aasta konkursikutsete avaldamisega korraldavad
pädevad asutused mitmes liikmesriigis võimalikele taotlejatele veebis
teabepäevad.
Kõnelejad Euroopa Komisjonist ja/või Chafeast tutvustavad 2021. aasta
tööprogrammi ja konkursikutseid ning selgitavad osalejatele konkursside
tingimusi ja uute vormide täitmist. Võimalikud taotlejad saavad esitada
küsimusi spetsiaalsetel teabesessioonidel.
Lisateave

Põhirõhk kampaaniatel
Rahvusvaheline puu- ja köögiviljade aasta 2021

2021. aasta on rahvusvaheline puu- ja köögiviljade aasta, mis on
ainulaadne võimalus teadvustada puu- ja köögiviljade olulisust inimeste
toitumise, toiduainetega kindlustatuse ja tervise ning ÜRO kestliku arengu
eesmärkide saavutamise jaoks.
Euroopa Komisjon aitab ka tänu müügiedendusprogrammidele suurendada
teadlikkust nende tarbimisest ja on pühendunud õigete toitumisharjumuste
edendamisele kooskõlas valge raamatuga toitumise, ülekaalulisuse ja
rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise strateegia kohta.
Mitmes Euroopa projektis üle kogu Euroopa rõhutatakse tasakaalustatud
toiduvalikus värske puu- ja köögivilja tarbimise eeliseid. Need on muu
hulgas järgmised:





CUTE-projektid
FV for a Healthy EU
5ATOG DA
FV Fantasy

#EUAgriPromo

@EUAgri

Saatke meie veebiseminaride kohta tagasisidet või soovitage uusi
veebiseminaride teemasid.

