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Adottat il-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2020

Applika bħala espert estern biex tgħinna nevalwaw il-proposti tal-programm
hawnhekk.
Ġie adottat il-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2020
Total ta’ EUR 191.4 miljun se jkunu disponibbli għall-programmi ta’
promozzjoni magħżula għall-kofinanzjament tal-UE fl-2020.
Aqra l-istqarrija għall-istampa.

Taqsima tal- Manwal Ġdid dwar id-Dħul fis-Suq tal-Indja issa huwa disponibbli fuq ilportal tagħna.
esportaturi
Il-manwal jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-opportunitajiet għas-settur
agroalimentari fl-Indja, kif ukoll informazzjoni importanti dwar id-dħul fis-suq.
Fit-taqsima tal-informazzjoni dwar is-suq tal-portal tagħna hemm disponibbli
wkoll Manwali addizzjonali dwar id-Dħul fis-Suq.
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Kalendarju

Reġistrazzjonijiet miftuħa: Jum ta’ Informazzjoni dwar is-Sejħiet għal
Proposti 2020
Data: Il-Ħamis, 30 ta’ Jannar 2020, mid-09:00 sal-17:00
Post: Brussell, il-Belġju
Fir-rigward tal-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti tal-2020 dwar għotjiet
għall-provvista ta’ informazzjoni u miżuri ta’ promozzjoni rigward prodotti
agrikoli, ix-Chafea se torganizza jum ta’ informazzjoni għall-applikanti
potenzjali.
Aktar informazzjoni
Paviljuni tal-UE fl-2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore u SIAL China
L-UE sejra tipparteċipa fil-Foodex (Ġappun), Alimentaria (il-Messiku), FHA
Food and Beverage Asia (Singapore) u SIAL China (Shanghai) b’paviljun
istituzzjonali. Il-paviljun tal-UE se joffri esperjenza immersiva fir-rigward talkwalità, is-sigurtà u l-awtentiċità ta’ varjetà wiesgħa ta’ prodotti agrikoli tal-ikel
u x-xorb fl-UE permezz ta’ sessjonijiet ta’ informazzjoni, wirjiet ta’ tisjir u
klassijiet ta’ mgħallem, tidwiq tal-prodotti, akkoppjament u kwiżżijiet.

Tlift xi wieħed minn dawn il-webinars? Ikseb aċċess għar-rekordings tal-aħħar
webinars tagħna billi tirreġistra hawnhekk.

Kampanja fiċ- Il-finanzjament tal-UE kif għen biex jiġu promossi l-prodotti agrikoli talċentru
tal- ikel u x-xorb ġewwa u barra l-UE
attenzjoni
Ara l-ħames intervisti tagħna mal-benefiċjarji tal-programmi ta’ promozzjoni li
għaddejjin bħalissa biex issir taf aktar dwar il-kampanji tagħhom, kif ukoll ilfatturi ewlenin għas-suċċess.

Aqra aktar dwar il-kampanja u ara l-paġni tal-kampanja.

Ara l-vidjows.

Sejħa għall- Jekk jogħġbok ibgħatilna l-feedback tiegħek dwar il-webinars tagħna jew
azzjoni
/ issuġġerixxi suġġett ta’ webinar ġdid.
feedback
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