Λευκωσία, 29 ∆εκεμβρίου 2015
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε λίστα
εμπειρογνωμόνων Οργανισμού της Κοινότητας στον τομέα των
αγροτικών προϊόντων
Κυρίες/Κύριοι,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας διαβιβάσουμε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της αρμόδιας για θέματα Προώθησης Γεωργικών
Προϊόντων ∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ενημέρωση και πιθανή
απευθείας επικοινωνία / συμμετοχή.
Σημειώνεται συναφώς ότι, ο Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και
Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει ένα
«Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» για την υποστήριξη των καθηκόντων του στον
τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με το Ref. Ares (20015)
4022046-30/09/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αυτά αφορούν την παροχή βοήθειας κατά την αξιολόγηση
προτάσεων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που θα
υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής σε εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014. Οι προτάσεις ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων περιλαμβάνουν ενέργειες όπως, επικοινωνιακή στρατηγική,
έρευνα αγοράς, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, προώθηση
προϊόντος σε σημεία πώλησης, δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης κλπ, οι οποίες
μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά
εφόσον πρώτα συμβουλευτούν την πρόσκληση που υπάρχει στην πιο κάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html.
Η πρόσκληση ισχύει από 24/09/2015 και θα παραμείνει ανοιχτή για πέντε χρόνια.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται
εκτός από τους τελευταίους τρεις μήνες. Για στοιχεία επικοινωνίας παρακαλώ
συμβουλευτείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/chafea/contacts/contacts.html.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κα. Κατερίνα Ελευθεριάδου στο τηλ: 22867251, e-mail:
keleftheriadou@mcit.gov.cy.
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας.
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