
 

 

 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) este partener in cadrul proiectului AGRO-

START -"Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-urilor din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii", 
proiect finantat de Uniunea Europeana, in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul 
Europei-SEE, Axa Prioritara “Sprijinirea inovarii si antreprenoriatului”, Aria de Interventie “Dezvoltarea unui 
mediu propice antreprenoriatului inovativ”.  

 
Proiectul AGRO-START se va desfasura in perioada 01.12.2012-30.11.2014 si va fi implementat de 

12 organizatii partnere ale proiectului, din 7 tari din Spatiul de Cooperare transnationala din Sud-Estul 
Europei (Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania). 

 Cele 12 organizatii partenere au in componenta lor experti din diferite domenii principale si conexe 
ale sectoarelor economice vizate in cadrul proiectului, profesori, ingineri agronomi, membri ai organizatiilor 
care sprijina dezvoltarea IMM-urilor. 

 
Economia din zona Europei de Sud-est este bazata preponderent pe IMM-uri, sectoarele horticulturii 

si cel al cresterii animalelor jucand un rol important in realizarea PIB. 
In prezent, aceste sectoare ale economiei se confrunta cu aceleasi probleme si provocari: utilizarea 

redusa a inovarii, a tehnologiilor, a mecanizarii, nivelul scazut de educatie, gradul redus de implicare a 
tinerilor in agricultura, impactul direct al crizei economice, problemele cu producerea unor produse 
competitive pe piata regionala, nationala si europeana.  

 
Proiectul isi propune, ca obiectiv general, sporirea competitivitatii IMM-urilor din sectorul cresterii 

animalelor si al horticulturii, promovarea si facilitarea antreprenoriatului inovator, prin furnizarea unui serviciu 
specific, integrat si armonizat la abordarea transnationala. 

 
In perioada 21-22 februarie 2013, a avut loc la Bucuresti conferinta transnationala de lansare a 

proiectului AGRO-START, eveniment organizat de liderul proiectului, Organizatia AGROSTAR (Federatia 
Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun si Servicii Conexe -Bucuresti). Acest eveniment a 
vizat promovarea  proiectului, prezentarea partenerilor proiectului, dezbateri pe tema dificultatilor din 
sectoarele vizate si sustinerea unei sesiuni de lucru privind managementul proiectului.  

 
Pe langa partenerii implicati in proiect, la conferinta au mai participat reprezentanti ai Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, reprezentanti ai 
IMM-urilor din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii, membri de sindicat romani, alti reprezentanti ai 
organizatiilor care ofera sprijin pentru IMM-uri si mass-media. 

 
Proiectul isi propune sa imbunatateasca furnizarea de servicii de sprijin si asistenta, sa contribuie la 

evaluarea si indrumarea in demararea/sustinerea afacerii si accesul IMM-urilor pe alte piete, sa ofere servicii 
de instruire a antreprenorilor si a furnizorilor de servicii de asistenta prin intermediul a 2 cursuri e-learning in 
scopul asigurarii cunostintelor necesare pentru demararea initiativelor inovatoare si realizarii transferului 
rezultatelor proiectului.  

 
Promovarea, o alta prioritate a proiectului, va fi asigurata de organizarea unui targ virtual ce va 

promova produsele si serviciile IMM-urilor si de oferirea de asistenta tehnica gratuita la crearea unei pagini 
web proprii care, impreuna cu setul de informatii despre caracteristicile pietelor din tarile participante, asigura 
identificarea oportunitatilor externe, cresterea vizibilitatii pe piata si internationalizarea.  

 
Proiectul pune la dispozitie pe pagina sa web un instrument specific de diagnosticare on-line, care va 

testa o abordare integrata in Protocolul de Servicii de Sprijin din SEE si va ajuta implicit la fructificarea 
oportunitatilor pietei si implementarea inovarii tehnologice, operationale si de productie.  

 
Pentru mai multe detalii, persoana de contact este doamna Adriana Vaida, manager proiect AGRO-START.  
Tel/fax 0239/611091; E-mail: adriana.vaida@adrse.ro  
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