Európai uniós
agrárpromóciós hírek
Hírlevél, 37. szám – 2021. március 12.

Aktuális pályázatok
Igényeljen uniós finanszírozást agrár-élelmiszeripari
termékei promóciójához itt.

Friss hírek
Helyesbítés az AGRI-2021-SIMPLE és az AGRI-2021-MULTI
(egyszerű és összetett programok) javaslattételi felhíváshoz
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2021. március 9-i HL C 80. számában
helyesbítés jelent meg az AGRI-2021-SIMPLE és az AGRI-2021-MULTI
(egyszerű és összetett programok) javaslattételi felhíváshoz.
A módosítások az alábbiakat érintik:



új határidő az ajánlatok benyújtásához;
a pályázati feltételek frissítése.

Kérjük, kövesse a finanszírozási és pályázati portált a felhívások
rendszeres frissítésének ellenőrzéséhez.

Naptár
Webinárium: „Hogyan kezdjünk el exportálni az Egyesült Arab
Emírségekbe és Szaúd-Arábiába? Gyakorlati útmutató az uniós
agrár-élelmiszeripari termelők számára”
A „Hogyan kezdjünk el exportálni az Egyesült Arab Emírségekbe és SzaúdArábiába? Gyakorlati útmutató az uniós agrár-élelmiszeripari termelők
számára” című piackutatási webinárium időpontja: március 23. kedd,
10.00–11.30, GMT+1 óra.
Meghívjuk Önt, hogy hallgassa meg a Food People ügyvezető partnerével,
Greg Wright-tal, valamint más élelmiszer- és italgyártó vállalkozások
képviselőivel és akkreditációs szakértőkkel folytatott élő beszélgetésünket,
amelyben feltárjuk az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia piacaira
történő belépéssel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket.
Az esemény részletes napirendjét a meghívóban tekintheti meg.
A résztvevők száma korlátozott, így kérjük, időben regisztráljon ITT.

Tájékoztató napok a tagállamokban a 2021-es pályázati
felhívásokról
Az illetékes hatóságok több tagállamban is online tájékoztató napokat
szerveznek a potenciális pályázóknak a mezőgazdasági termékekkel
kapcsolatos tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseket támogató
2021-es pályázati felhívások témájában.
Az Európai Bizottság és/vagy a Chafea előadói bemutatják a 2021. évi
munkaprogramot, valamint a pályázati felhívásokat, és végigvezetik a
résztvevőket a felhívási feltételeken és az új sablonokon. A potenciális
pályázóknak lehetőségük lesz kérdéseket feltenni az előadások „Kérdések
és válaszok” számára elkülönített része során.
Bővebb információ

Kiemelt kampányok
Gyümölcsök és zöldségek nemzetközi éve, 2021

A 2021-re meghirdetett gyümölcsök és zöldségek nemzetközi éve
(International Year of Fruits and Vegetables, IYFV) egyedülálló lehetőség
arra, hogy felhívja a figyelmet, milyen fontos szerepet töltenek be a
gyümölcsök
és
zöldségek
az
emberi
táplálkozásban,
az
élelmezésbiztonságban és egészségben, valamint az ENSZ fenntartható
fejlődési céljainak elérésében.
Az Európai Bizottság – a promóciós programoknak köszönhetően is –
hozzájárul a gyümölcs- és zöldségfogyasztás tudatosságának növeléséhez,
és elkötelezett a megfelelő táplálkozási gyakorlatok támogatása iránt,
összhangban „A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos
egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról” szóló fehér
könyvvel.
Európa-szerte számos uniós projekt hangsúlyozza a friss gyümölcsök és
zöldségek kiegyensúlyozott étrend keretében történő fogyasztásának
előnyeit. Ezek közé tartoznak az alábbiak:





CUTE-projektek
FV for a Healthy EU (Gyümölcsök és zöldségek az egészséges EU-ért)
5ATOG DA
FV Fantasy (Gyümölcs-zöldség fantázia)

#EUAgriPromo

@EUAgri

Kérjük, küldjön visszajelzést a webináriumokról vagy javasoljon új
webináriumi témát.

