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Atviri konkursai
Paraiškas dėl ES finansavimo savo žemės ūkio maisto
produktų skatinimui teikite čia.

Naujienos
Pakeitimai dėl kvietimų teikti paraiškas AGRI-2021-SIMPLE ir
AGRI-2021-MULTI
Pakeitimai dėl kvietimų teikti paraiškas AGRI-2021-SIMPLE ir AGRI-2021MULTI buvo paskelbti ES oficialiajame leidinyje OL C 80, 2021 3 9
Buvo atlikti tokie pakeitimai:



pakeistas paraiškų teikimo terminas;
atnaujintos atitikties reikalavimams sąlygos.

Naujausią informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite Finansavimo
ir konkursų portale

Kalendorius
Internetinis seminaras „Kaip pradėti eksportuoti į JAE ir Saudo
Arabiją. Praktinis vadovas ES žemės ūkio maisto produktų
gamintojams“
Internetinis rinkos tyrimų seminaras „Kaip pradėti eksportuoti į JAE ir Saudo
Arabiją. Praktinis vadovas ES žemės ūkio maisto produktų gamintojams“
bus surengtas kovo 23 d., antradienį, 10.00–11.30 val.(GMT+1).
Kviečiame prisijungti prie tiesiogiai transliuojamos diskusijos su „Food
People“ atsakinguoju partneriu Gregu Wrightu, taip pat su kitais maisto ir
gėrimų verslo ir akreditavimo ekspertais, kurie nagrinės praktinius
patekimo į JAE ir SA rinką aspektus.
Daugiau informacijos apie renginio darbotvarkę pateikta kvietime.
Kadangi vietų skaičius yra ribotas, laiku užsiregistruokite ČIA.

Valstybėse narėse rengiamos informacijos dienos, skirtos
2021 m. kvietimams teikti paraiškas
Paskelbus 2021 m. kvietimus teikti paraiškas dėl dotacijų informacijos apie
žemės ūkio produktus teikimui ir jų pardavimo skatinimo priemonėms,
kompetentingos institucijos keliose valstybėse narėse organizuos internetinį
informacinį renginį galimiems paraiškų pateikėjams.
Pranešėjai iš Europos Komisijos ir (arba) Chafea pristatys 2021 m. metinę
darbo programa, taip pat kvietimus teikti paraiškas, ir kartu su dalyviais
peržvelgs konkurso sąlygas ir naujas formas. Galimi pareiškėjai turės
galimybę užduoti klausimus tam specialiai skirtu metu.
Daugiau informacijos

Kampanijos dėmesio centre
2021 m. tarptautiniai vaisių ir daržovių metai

2021 m. tarptautiniai vaisių ir daržovių metai suteikia unikalią galimybę
pagerinti žinias apie vaisių ir daržovių svarbą žmonių mityboje, maisto
saugumą ir sveikatą, taip pat geresnes galimybes siekti JT darnaus
vystymosi tikslų.
Europos Komisija, o kartu ir vartojimo skatinimo programos, prisideda prie
informuotumo apie jų vartojimą didinimo ir yra įsipareigojusi skatinti
tinkamus mitybos įpročius pagal baltąją knygą dėl strategijos su mityba,
antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti.
Keliais Europos projektais, vykdomais visoje Europoje, pabrėžiama
subalansuotos šviežių vaisių ir daržovių mitybos nauda. Be kita ko:





CUTE projektai
Būsimoji vertė kuriant sveiką ES
5ATOG DA
Būsimosios vertės fantazija

#EUAgriPromo

@EUAgri

Laukiame jūsų atsiliepimų apie mūsų internetinius seminarus arba
naujų internetinių seminarų temų pasiūlymų.

