31 Ιανουαρίου 2022

Θέμα:

Διήμερη Εκδήλωση Ενημέρωσης - Προώθηση Γεωργικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (online)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός
Οργανισμός REA, ο οποίος διαχειρίζεται τα προγράμματα της ΕΕ για την επιστήμη και την
καινοτομία, διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα πληροφόρησης την 1η και 2 Φεβρουαρίου
2022 σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 και τη διάθεση 185,9 εκατ. ευρώ
για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής
εντός και εκτός της Ένωσης.
Η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στις πολιτικές πτυχές της γεωργικής ανάπτυξης. Οι
ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσουν την πολιτική προώθησης εν όψει
της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων και τη σύνδεσή της
με τη στρατηγική “Farm to Fork” («Από το αγρόκτημα στο πιάτο»).
Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επιτυχημένων εκστρατειών. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν από αξιωματούχους της ΕΕ,
εμπειρογνώμονες και συντονιστές έργων. Οι παρουσιάσεις θα υπογραμμίσουν τις νέες
προκλήσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση της βιωσιμότητας στις προτάσεις προγραμμάτων
του 2022 και η ευθυγράμμιση έργων με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, της Στρατηγικής “Farm to Fork”, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την
καταπολέμηση του καρκίνου και των Διατροφικών Κατευθυντήριων Γραμμών των κρατών
μελών. Οι παρουσιάσεις θα επικεντρωθούν επίσης στο πώς πρέπει οι πιθανοί δικαιούχοι να
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ορίσουν μια καλή στρατηγική εκστρατεία και πώς να αναπτύξουν επιτυχώς επικοινωνιακές
εκστρατείες για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση στην ΕΕ.
Μέρος της εκδήλωσης, θα είναι και η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ πιθανών
δικαιούχων (Project partners Matchmaking session) για την ανάπτυξη επαφών, την
ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό την υποβολή προτάσεων
για τη χρηματοδότηση έργων.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν να κάνουν εγγραφή
μέσω

της

ακόλουθης

ιστοσελίδας

https://infoday-agri-calls-for-

proposals2022.b2match.io/
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy
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