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Titel/inleiding

Openstaande
oproepen
Nieuws

Werkprogramma voor 2020 vastgesteld

Meld u aan als externe deskundige om ons te helpen bij het evalueren van
programmavoorstellen.
Het Werkprogramma voor 2020 is vastgesteld
Voor de promotiecampagnes die worden geselecteerd voor medefinanciering
door de EU in 2020, is in totaal 191,4 miljoen euro beschikbaar.
Lees het persbericht.

Voor
exporteurs

Het nieuwe Handboek voor toegang tot de Indiase markt is nu
beschikbaar in ons portaal.
Het geeft een overzicht van de mogelijkheden voor de agrovoedingssector in
India, evenals belangrijke informatie over toegang tot de markt.
Aanvullende handboeken voor markttoegang zijn ook beschikbaar in het
gedeelte van ons portaal over marktinformatie.
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Agenda

Inschrijvingen open: Informatiedag over de oproepen tot het indienen
van voorstellen voor 2020
Datum: Donderdag 30 januari 2020, van 09.00 tot 17.00 uur
Locatie: Brussel, België
In verband met de bekendmaking van de oproepen tot het indienen van
voorstellen voor subsidies voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties
betreffende landbouwproducten in 2020 organiseert Chafea een
informatiedag voor potentiële aanvragers.
Meer informatie
EU-paviljoens in 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore en SIAL China
De EU neemt met een institutioneel paviljoen deel aan Foodex (Japan),
Alimentaria (Mexico), FHA Food and Beverage Asia (Singapore) en SIAL
China (Shanghai). Met voorlichtingssessies, kookshows en masterclasses,
proeverijen, productmatching en quizzen biedt het EU-paviljoen een
meeslepende ervaring rondom de kwaliteit, veiligheid en authenticiteit van
een breed scala aan agrarische levensmiddelen en dranken uit de EU.

Een van onze webinars gemist? Schrijf u in om toegang te krijgen tot de
opnamen van onze nieuwste webinars.

Uitgelichte
campagne

Hoe heeft EU-financiering bijgedragen aan de promotie van agrarische
levensmiddelen en dranken binnen en buiten de EU?
Bekijk onze vijf interviews met de begunstigden van de lopende
promotieprogramma’s voor meer informatie over hun campagnes en de
belangrijkste succesfactoren.

Lees meer over de campagne en bekijk de campagnepagina’s.

Bekijk de video’s.

Oproep/feedback

Geef feedback op onze webinars of stel een nieuw onderwerp voor een
webinar voor.
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