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Titlu/Introducere

Programul anual de lucru pentru 2020 a fost adoptat

Cereri
deschise

Înscrieți-vă ca expert extern pentru a ne ajuta să evaluăm propunerile de
programe, aici.

Noutăți

Programul anual de lucru pentru 2020 a fost adoptat
Pentru programele de promovare selectate pentru cofinanțare UE în 2020 vor
fi disponibile în total 191,4 milioane EUR.
Citiți comunicatul de presă.

Colțul
exportatorilor

Noul Manual privind accesul pe piața din India este acum disponibil pe
portalul nostru.
Acest manual oferă o imagine de ansamblu asupra oportunităților sectorului
agroalimentar din India, precum și informații importante privind accesul pe
piață.
De asemenea, în secțiunea informații despre piață a portalului nostru, sunt
disponibile manuale suplimentare privind accesul pe piață.
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Calendar

Deschiderea înregistrărilor: Ziua de informare privind cererile de
propuneri pentru 2020
Data: Joi, 30 ianuarie 2020, orele 09:00 - 17:00
Loc: Bruxelles, Belgia
În ceea ce privește publicarea cererilor de propuneri pentru 2020 cu privire
la granturi pentru acțiuni de informare și de promovare referitoare la
produsele agricole, Chafea va organiza o zi de informare pentru solicitanții
potențiali.
Mai multe informații
Pavilioane UE în 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore și SIAL China
UE va participa cu un pavilion instituțional la Foodex (Japonia), Alimentaria
(Mexic), FHA Food and Beverage Asia (Singapore) și SIAL China (Shanghai).
Pavilionul UE va reprezenta o experiență imersivă pe tema calității, siguranței
și autenticității unei mari varietăți de produse alimentare agricole și băuturi din
UE, prin sesiuni de informare, demonstrații culinare și cursuri susținute de
experți în domeniu, degustări de produse, combinații culinare (foodpairing), și
concursuri.

Ați ratat vreunul dintre seminarele noastre online? Accesați înregistrările
ultimelor noastre seminare online, înregistrându-vă aici.

Campanie în Cum a contribuit finanțarea UE la promovarea produselor alimentare
centrul atenției agricole și a băuturilor din UE și din afara acesteia?
Urmăriți cele cinci interviuri cu beneficiarii programelor de promovare derulate
în prezent, pentru a afla mai multe despre campaniile lor, precum și despre
factorii importanți de succes.

Citiți mai multe despre campanie și parcurgeți paginile dedicate campaniei.

Urmăriți clipurile video.

Apel la
acțiune / feedback

Vă rugăm să ne trimiteți feedback cu privire la seminarele noastre online sau
să propuneți noi teme de discuție.
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