Бюлетин, брой 27
19 ноември 2019 г.

Заглавие/Въведение

Приета е годишната работна програма за 2020 г.

Открити
тръжни
процедури

Кандидатствайте тук като външен експерт, за да ни помогнете в
оценката на предложенията за програми.

Кое е новото

Приета е годишната работна програма за 2020 г.
През 2020 г. ще бъдат предоставени общо 191,4 милиона евро за
програми за насърчаване, избрани за съфинансиране от ЕС.
Прочетете съобщението за пресата.

За
износителите

Новият Наръчник за навлизане на пазара в Индия вече е наличен
на нашия портал.
В наръчника се представя преглед на възможностите за сектора на
хранително-вкусовата промишленост по отношение на Индия, както и
важна информация за навлизане на пазара.
Допълнителни наръчници за навлизане на пазара са налични и в
раздела за пазарна информация на нашия портал.
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Календар

Регистрирането започва на: Информационен ден за поканите за
представяне на предложения за 2020 г.
Дата: четвъртък, 30 януари 2020 г., от 9,00 до 17,00 ч.
Местоположение: Брюксел, Белгия
Във връзка с публикуването на поканите за представяне на
предложения за 2020 г. за безвъзмездни средства за мерки за
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските
продукти, Chafea ще организира информационен ден за
потенциалните кандидати.
Допълнителна информация
Павилиони на ЕС през 2020 г.: Foodex, Alimentaria, FHA Сингапур и
SIAL Китай
ЕС ще вземе участие във Foodex (Япония), Alimentaria (Мексико), FHA
Food and Beverage Asia (Сингапур) и SIAL Китай (Шанхай) с
институционален павилион. Павилионът на ЕС ще предложи
мултимедийно изживяване, представящо качеството, безопасността и
автентичността на широка гама от селскостопански храни и напитки
чрез информационни сесии, готварски представления и майсторски
класове, дегустиране на продукти, участие по двойки и викторини.

Пропуснали сте някой от нашите уебинари? Можете да получите достъп
до записи на последните ни уебинари, като се регистрирате тук.

Кампания
в Как финансирането от ЕС е помогнало за популяризирането на
центъра
на селскостопански хранителни продукти и напитки в ЕС и извън него
вниманието
Гледайте нашите пет интервюта с бенефициерите по текущите
програми за насърчаване, за да научите повече за техните кампании,
както и за ключовите фактори за успех.

Прочетете повече за кампанията и вижте страниците на кампанията.

Гледайте видеоматериалите.
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Призив
за Изпратете ни обратна информация относно нашите уебинари или
дейстпредложете нова тема за уебинар.
вие/обратна
информация
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