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2020. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus —
Iesniegšanas termiņa pārcelšana uz 2020. gada
3. jūniju

Atklātie uzaicinājumi

Piesakieties ES

Piesakieties par ārējo

finansējumam savu

ekspertu, lai palīdzētu

lauksaimniecības pārtikas

mums novērtēt

produktu veicināšanai šeit.

programmas
priekšlikumus, šeit.

Jaunumi
Covid-19 uzliesmojuma dēļ pieteikumu
iesniegšanas termiņš abiem uzaicinājumiem
iesniegt priekšlikumus par informācijas un
veicināšanas pasākumiem, ko attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem īsteno iekšējā
tirgū un trešās valstīs saskaņā ar
Regulu (ES) Nr. 1144/2014, ir pārcelts uz
2020. gada 3. jūniju. Turpmākajās dienās ES

Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēts uzaicinājuma
kļūdu labojums.
Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai par
uzaicinājumiem un iepazīstieties ar jauno
uzaicinājumu grafiku
Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļa tika
papildināta ar vairākiem BUJ par Covid-19, kā
arī Brexit ietekmi uz notiekošo veicināšanas
programmu īstenošanu.

Informācija eksportētājiem
Tagad mūsu portālā ir pieejamas rokasgrāmatas par ienākšanu
Kolumbijas un Vjetnamas tirgos.
Rokasgrāmatās ir sniegts pārskats par lauksaimniecības pārtikas nozares iespējām
Kolumbijā un Vjetnamā, kā arī svarīga informācija par ienākšanu tirgū.
ROKASGRĀMATAS: Kolumbija — Vjetnama
Mūsu portāla tirgus informācijas sadaļā ir pieejamas arī citas rokasgrāmatas par
ienākšanu tirgū.

Kalendārs

ES paviljoni 2020. gadā — Alimentaria (Meksika) un SIAL China
ES piedalīsies izstādēs Alimentaria (Meksikā), un SIAL China (Šanhajā) ar iestāžu
paviljonu. ES paviljons sniegs visaptverošu ieskatu par dažādu veidu ES
lauksaimniecības

pārtikas

produktu

un

dzērienu

kvalitāti,

drošumu

un

autentiskumu, rīkojot informācijas sesijas, gatavošanas šovus un meistarklases,
produktu degustācijas, ēdienu kombinēšanu un viktorīnas.
Plašāka informācija
Vai netikāt uz kādu no mūsu tīmekļsemināriem? Noskatieties mūsu jaunāko
tīmekļsemināru ierakstus!

Kampaņa uzmanības centrā

Komisijas kampaņas
Apmeklējiet Japānā, Kanādā un Tuvajos Austrumos
notiekošo komunikācijas kampaņu tīmekļa vietnes:
https://europa.eu/food-match-japan
https://europa.eu/more-than-food-canada
https://europa.eu/more-than-food-uae
Kā ES finansējums ir palīdzējis veicināt
lauksaimniecības pārtikas un dzērienu atpazīstamību
ES un ārpus tās
Skatieties mūsu piecas intervijas ar patlaban notiekošo
veicināšanas programmu labuma guvējiem, lai uzzinātu
vairāk par viņu kampaņām, kā arī galvenajiem panākumu
faktoriem.
Lasiet vairāk par kampaņu un skatiet kampaņas lapas.

x

Skatieties video.

Aicinājums rīkoties / atsauksmes
Lūdzam sūtīt mums

atsauksmes par mūsu tīmekļsemināriem vai iesakiet

jaunu tīmekļsemināru tematus.

