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Titel/inledning

Öppna
ansökningsom
gångar

Arbetsprogrammet för 2020 antaget

Ansök här som extern expert för att hjälpa oss att utvärdera programförslag.

Vad är nytt på Arbetsprogrammet för 2020 har antagits
området?
Sammanlagt 191,4 miljoner euro kommer att finnas tillgängliga för
marknadsföringsprogram som valts ut för medfinansiering från EU under
2020.
Läs pressmeddelandet.

Exportörernas
hörna

Den nya handboken om marknadstillträde i Indien finns nu tillgänglig på
vår portal.
Handboken ger en översikt över de möjligheter som står till buds för den
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin i Indien och ger viktig information om
marknadstillträde.
Ytterligare handböcker om marknadstillträde finns även tillgängliga i avsnittet
om marknadsinformation på vår portal.
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Tidsplan

Öppet för registreringar: Informationsdag om ansökningsomgångar
2020
Datum: Torsdagen den 30 januari 2020, kl. 9:00–17:00
Plats: Bryssel, Belgien
I samband med offentliggörandet av 2020 års ansökningsomgångar
avseende bidrag till åtgärder för att tillhandahålla information om och
marknadsföra jordbruksprodukter kommer Chafea att anordna en
informationsdag för potentiella sökande.
Mer information
EU-paviljonger under 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore och SIAL
China
EU kommer att delta vid Foodex (Japan), Alimentaria (Mexiko), FHA Food
and Beverage Asia (Singapore) och SIAL China (Shanghai) med en
institutionspaviljong. EU-paviljongen kommer att erbjuda en engagerande
erfarenhet med utgångspunkt i kvaliteten på samt säkerheten och äktheten
hos ett brett urval av jordbruksbaserade livsmedels- och dryckesprodukter
från EU genom informationsmöten, matlagningsevent och mästarutbildningar,
produktprovsmakningar, sammanparning och frågesporter.

Missade du något av våra webbseminarier? Få tillgång till inspelningar från
våra senaste webbseminarier genom att registrera dig här.

Kampanj
fokus

i Hur har EU-finansiering bidragit till att främja jordbruksbaserade
livsmedels- och dryckesprodukter inom och utanför EU
Se våra fem intervjuer med mottagare av de pågående
marknadsföringsprogrammen för att få reda på mer om deras kampanjer,
liksom om de viktigaste framgångsfaktorerna.

Läs mer om kampanjen och ta en titt på kampanjsidorna.

Titta på videorna.
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Uppmaning till Skicka oss din återkoppling på våra webbseminarier eller föreslå ett nytt ämne
insatser/återtill ett webbseminarium.
koppling
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