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Orașul Ruse, Bulgaria, a găzduit cel de-al cincilea atelier de lucru intitulat „Metode eficiente de sprijin pentru a 
evalua intrarea pe noi piețe, atingerea standardelor europene de calitate, promovarea produselor si 
facilitatarea internaționalizării IMM-urilor”. Acest atelier de lucru a fost organizat în cadrul proiectului AGRO-
START “Rețeaua transnațională pentru  sprijinul  IMM-urilor din sectorul creșterii animalelor și horticultură” 
de către partenerul Centrul de Asistență în Afaceri pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii – Ruse (BSC SME) în 
perioada 11-13 noiembrie 2013.  
 
Acest atelier de lucru la care au participat 22 de persoane din organizațiile partenere din Macedonia, Italia, 
Grecia, România, Albania și Bulgaria, a fost ultimul din cele cinci ateliere de lucru organizate în cadrul 
proiectului AGRO-START.  
              
Tematica atelierului de lucru a fost legată de metodele eficiente de sprijin pentru evaluarea pătrunderii pe noi 
piețe, atingerea standardelor de calitate europene, promovarea produselor și facilitarea internaționalizării 
IMM-urilor din sectorul creșterii animalelor și horticultură și în cadrul acestei teme, fiecare partener a 
prezentat două exemple de bune practici identificate în țara lor. Pentru realizarea acestui lucru, partenerii din 
cadrul proiectului, au contactat grupurile lor țintă cu scopul de a identifica exemple de bune practici în țările 
lor, care să scoată în evidență cel mai bine provocările IMM-urilor din sectoarele țintă și care să ofere abordări 
de succes și/sau innovative pentru a exploata cel mai bine oportunitățile existente pe piață. 

În timpul atelierului de lucru participanții au analizat și au evaluat împreuna exemplele de bune practici 
prezentate cu scopul de a identifica factorii de succes și obstacolele care ar putea împiedica transferul unei 
abordări către organizațiile participante. Exemplele de bune practici selectate au fost: ”Asigurarea calității 
pentru micii producători (GLK)”, în cadrul proiectului “ Siguranță alimentară pentru Europa de Sud-Est” 
(prezentată de FFRM, R. Macedonia), “Conceptul de Export Strategic” (CERTH-IRETETH, Grecia), 
“EXPORTGATE.GR”  “Poarta de Export.GR” (ERFC, Grecia), „Potrivirea– valoarea unei întâlniri” (Unimol, 
Italia), “Portalul Național de Export Bulgaria (BSC SME, Bulgaria), “Identificarea și monitorizarea la nivel 
regional/național a animalelor (bovine, ovine, miei, capre) în Albania – platforma TIC” (CBPD, Albania).  

Exemplele selectate vor fi incluse în Ghidul de Bune Practici care va fi elaborat în urmatoarea etapă de 
implementare a proiectului AGRO-START. De asemenea, va fi elaborat Protocolul de Servicii de Sprijin din SEE 
care se va baza  pe abordările și  exemple de bune practici prezentate în cele cinci ateliere de lucru desfășurate 
până în prezent. Protocolul de Servicii de Sprijin din SEE este unul din principalele rezultate ale proiectului 
AGRO-START care va ghida entitățile de sprijin ale afacerilor cu privire la modul de a oferi cele mai bune servicii 
de sprijin pentru IMM-uri în sectorul creșterii animalelor și horticultură, cu scopul de a le îmbunătăți 
competitivitatea.         

 
Pentru mai multe detalii, persoana de contact este doamna Adriana VAIDA, manager proiect AGRO-START.   
Tel: 0339 40 10 18; fax: 0339 40 10 17; e-mail: adriana.vaida@adrse.ro  
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