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Pavadinimas /
Įžanga

Patvirtinta 2020 m. metinė darbo programa

Atviri
konkursai

Pateikite paraišką kaip išorės ekspertas ir padėkite mums įvertinti programos
pasiūlymus spustelėję čia.

Naujienos

Patvirtinta 2020 m. metinė darbo programa
Skatinimo programoms, kurios buvo atrinktos ES bendram finansavimui
2020 m., iš viso bus skirta 191,4 mln. EUR.
Skaityti pranešimą spaudai.

Eksportuotojo
skiltis

Mūsų portale jau galima rasti naują Patekimo į rinką Indijoje vadovą.
Vadove pateikiama žemės ūkio maisto produktų sektoriaus galimybių Indijoje
apžvalga, taip pat svarbi su patekimu į rinką susijusi informacija.
Daugiau Patekimo į rinką vadovų taip pat galima rasti mūsų portalo skiltyje
Rinkos informacija (angl. Market information).
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Kalendorius

Registracijos pradžia: Informacinis
kvietimams teikti pasiūlymus

renginys,

skirtas

2020 m.

Data: 2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis, 9.00–17.00 val.
Vieta: Briuselis, Belgija.
Paskelbus 2020 m. kvietimus teikti pasiūlymus, siekiant gauti dotacijas
informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo
priemonėms, Chafea organizuos informacinį renginį, skirtą galimiems
paraiškų pateikėjams.
Daugiau informacijos
2020 m. ES paviljonai: „Foodex“, „Alimentaria“, „FHA Singapore“ ir „SIAL
China“.
ES su savo institucijų paviljonais dalyvaus renginiuose „Foodex“ (Japonija),
„Alimentaria“ (Meksika), „FHA Food“ ir „Beverage Asia“ (Singapūras) ir „SIAL
China“ (Šanchajus). ES paviljone bus siūloma tiesiogiai susipažinti su
įvairiausių ES žemės ūkio maisto gaminių ir gėrimų kokybe, sauga ir
autentiškumu, rengiant informacinius susitikimus, maisto gaminimo
demonstracijas ir meistriškumo pamokas, gaminių degustacijas, maisto ir
gėrimų derinimą ir viktorinas.

Praleidote vieną iš mūsų internetinių seminarų? Peržiūrėkite naujausius
internetinių seminarų įrašus prisiregistravę čia.

Daugiau
informacijos
apie
kampaniją

Kaip ES finansavimas padėjo skatinti vartoti žemės ūkio maisto
produktus ir gėrimus už ES ribų
Peržiūrėkite penkis mūsų surengtus pokalbius su šiuo metu įgyvendinamų
skatinimo programų paramos gavėjais ir sužinokite daugiau apie kampanijas,
taip pat pagrindinius sėkmę lėmusius veiksnius.

Sužinokite daugiau apie kampaniją ir peržiūrėkite kampanijos tinklalapį.

Peržiūrėkite vaizdo įrašus.
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Kvietimas
Maloniai lauktume jūsų atsiliepimų apie mūsų internetinius seminarus arba
imtis veiksmų / naujų internetinių seminarų temų pasiūlymų.
teikti
atsiliepimus
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