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Tytuł/Wprowadzenie

Roczny program prac na rok 2020 przyjęty

Otwarte
zaproszenia

Aby pomóc nam w ocenie wniosków dotyczących programów, zgłoś się jako
ekspert zewnętrzny tutaj.

Nowości

Przyjęto roczny program prac na rok 2020
Na programy promocyjne wybrane do unijnego współfinansowania w 2020 r.
będzie dostępna kwota łączna 191,4 mln EUR.
Przeczytaj komunikat prasowy.

Kącik
eksportera

W naszym portalu udostępniono nowy Podręcznik wchodzenia na
rynek: Indie.
W podręczniku przedstawiono zarys możliwości dla sektora rolnospożywczego w Indiach, a także ważne informacje o wchodzeniu na rynek.
Inne podręczniki wchodzenia na rynek są dostępne w naszym portalu,
w części informacje o rynku.
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Kalendarz

Otwarcie zapisów: dzień informacyjny o zaproszeniach do składania
wniosków w 2020 r.
Data: czwartek, 30 stycznia 2020 r., godz. 09.00–17.00
Miejsce: Bruksela, Belgia
W odniesieniu do publikowanych w 2020 r. zaproszeń do składania
wniosków o dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące
produktów rolnych, Chafea zorganizuje dzień informacyjny dla potencjalnych
wnioskodawców.
Więcej informacji
Pawilony UE w 2020 r.: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore i SIAL China
UE będzie uczestniczyć w następujących targach: Foodex (Japonia),
Alimentaria (Meksyk), FHA Food and Beverage Asia (Singapur) oraz SIAL
China (Szanghaj). Będzie mieć na nich pawilon instytucjonalny. Będzie się
można zapoznać w nim z ogromnym doświadczeniem związanym z jakością,
bezpieczeństwem i autentycznością wielu produktów spożywczych i napojów
z sektora rolnego UE podczas sesji informacyjnych, pokazów kucharskich
i zajęć mistrzowskich, degustacji produktów, kojarzenia partnerów i quizów.

Czy ominęło Cię któreś z naszych webinariów? Aby uzyskać dostęp do zapisu
naszych ostatnich webinariów, należy się zarejestrować tutaj.

Główny temat Jak unijne finansowanie pomogło w promocji rolnych produktów
spożywczych i napojów w UE i poza UE
kampanii
Obejrzyj pięć naszych wywiadów z beneficjentami prowadzonych obecnie
programów promocyjnych i dowiedz się więcej o ich kampaniach oraz
głównych czynnikach sukcesu.

Dowiedz się więcej o kampanii i odwiedź strony poświęcone kampanii.

Obejrzyj filmy.

Zaproszenie
Prosimy o przesłanie Twojej opinii o naszych
do działania / zaproponowanie nowego tematu webinarium.
opinie
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webinariach

lub
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