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Pismo PIM do ministra Krzysztofa
Jurgiela z prośbą o zwiększenie
budżetu na Program dla szkół
W związku z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady, które stanowią podstawę
prawną do wdrażanego nowego Programu dla
szkół, zastępującego dotychczasowy „Mleko
w szkole”, Polska Izba Mleka zwróciła się do
ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o
zwiększenie budżetu na jego realizację.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu
Polska Izba Mleka organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Zasady wprowadzania produktów mleczarskich na rynki Unii Europejskiej oraz ich
eksport do krajów trzecich”. Odbędzie się ono 4-5
lipca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar
Ochota, przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.
Uczestnikom szkolenia oferujemy możliwość sygnalizowania problemów związanych z eksportem produktów mleczarskich, a także propozycji rynków
krajów trzecich, które zostaną omówione podczas
szkolenia.
Zgłaszać się można do 27 czerwca 2017 r. Liczba
miejsc jest ograniczona. Program szkolenia oraz
warunki uczestnictwa dostępne są w ofercie:
Oferta szkoleniowa-4-5.07.2017

Więcej informacji na stronie PIM pod linkiem:
http://izbamleka.pl/2017/06/05/pismo-pim-doministra-jurgiela-z-prosba-o-zwiekszenie-budzetuna-program-dla-szkol/

Więcej informacji na stronie PIM od linkiem:
http://izbamleka.pl/2017/06/06/szkolenie-pim-ptzasady-wprowadzania-produktow-mleczarskich-narynki-unii-europejskiej-oraz-ich-eksport-do-krajowtrzecich/

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Mleczne pikniki i imprezy sportowe
Polska Izba Mleka uczestniczyła ostatnio w akcji
bezpieczne wakacje w Michałowie, Mlecznych
Piknikowych Śniadaniach w Toruniu i na Politechnice Białostockiej podczas zajęć Uniwersytetu
Dziecięcego oraz XXVI Półmaratonie Mlecznym
Korycin – Janów – Korycin.
Półmaraton w Korycinie.
Celem tych akcji jest promocja spożycia mleka. Ich
uczestnicy dowiadują się m.in. jak ważne dla
zdrowia jest picie mleka i jedzenie produktów
mleczarskich.

Więcej informacji na stronie PIM pod linkiem:
http://izbamleka.pl/

Wydawca: Polska Izba Mleka

Bezpieczne wakacje w Michałowie
Polska Izba Mleka to największa i najprężniej
działająca organizacja branży mleczarskiej
w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej
Izby Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej
branży mleczarskiej w Polsce i za granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl
artykułów. Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.

Mleczne Piknikowe Śniadanie w Toruniu
Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl

