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Název/úvod

Roční pracovní program na rok 2020 přijat

Otevřené
výzvy

Přihlaste se jako externí odborník a pomozte nám hodnotit návrhy programů.

Co je nového

Roční pracovní program na rok 2020 byl přijat
Na propagační programy vybrané ke spolufinancování z prostředků EU bude
v roce 2020 k dispozici celkem 191,4 milionu EUR.
Přečtěte si tiskovou zprávu.

Koutek
vývozce

pro Na našem portálu je nyní k dispozici nová příručka Market Entry
Handbook India (Příručka pro vstup na indický trh).
Příručka uvádí přehled příležitostí pro zemědělsko-potravinářské odvětví v
Indii a důležité informace o vstupu na trh.
V oddíle market information (informace o trzích) na našem portálu jsou
k dispozici také další příručky pro vstup na trh.
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Kalendář

Registrace zahájena: Informační den k výzvám k podávání návrhů v roce
2020
Datum: čtvrtek 30. ledna 2020, 9:00 až 17:00
Místo: Brusel, Belgie
V souvislosti se zveřejněním výzev k podávání návrhů na granty na
poskytování informací a na propagační opatření týkající se zemědělských
produktů pro rok 2020 uspořádá agentura Chafea informační den pro
případné žadatele.
Další informace
Pavilony EU v roce 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore a SIAL China
EU se s institucionálním pavilonem zúčastní těchto výstav a veletrhů: Foodex
(Japonsko), Alimentaria (Mexiko), FHA Food and Beverage Asia (Singapur)
a SIAL China (Šanghaj). Pavilon EU nabídne imerzivní zážitek, pokud jde
o kvalitu, bezpečnost a autenticitu širokého spektra zemědělských
potravinářských a nápojových produktů EU, a to prostřednictvím informačních
bloků, kuchařských show a lekcí prezentovaných významnými odborníky,
ochutnávkami produktů, jejich párování a vědomostních soutěží.

Zmeškali jste některý z našich webinářů? Zaregistrujete se a získejte přístup
k nahrávkám našich nejnovějších webinářů.

Kampaň
v centru
pozornosti

Jak financování EU pomohlo propagovat zemědělské potravinářské
a nápojové produkty v EU i mimo ni
Podívejte se na pět rozhovorů s příjemci grantů v rámci v současnosti
probíhajících propagačních programů a informujte se o souvisejících
kampaních a o hlavních faktorech úspěchu.

Přečtěte si více informací o kampani a navštivte stránky kampaně.

Podívejte se na videa.

Výzva
ke Zašlete nám prosím zpětnou vazbu k našim webinářům nebo navrhněte téma
pro nový webinář.
zpětné vazbě
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