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COMUNICAT DE PRESA 
 

Baza de date transnationala prezentata la conferinta organizata in cadrul proiectului 
AGRO-START:  Conferinta Transnationala  

adresata furnizorilor de servicii de sprijin pentru IMM-urile din sectorul horticol si cel al 
cresterii animalelor din Sofia, Bulgaria 

 

 

Aproape 100 de organizații de sprijin în afaceri pentru IMM-urile din sectorul cerșterii animalelor și horticultură 
fac deja parte din baza de date transnațională care este elaborată de către forumul Economic din Bulgaria (BEF) in 
cadrul proiectului AGRO-START. Baza de date a fost prezentată în cadrul Conferinței AGRO-START: Conferința 
transnațională pentru Servicii de Sprijin în Afaceri pentru IMM-urile din Sectorul Creșterii Animalelor și 
Horticultură, ce a avut loc pe data de 14 noiembrie 2013 la “Hotel Sheraton Sofia Balkan” din Sofia. Participanții 
au fost reprezentanți ai sectoarelor publice, private, ONG-uri ce oferă sprijin pentru dezvoltarea sectorului 
creșterii animalelor și horticultură, cât și IMM-uri din aceste sectoare.  

 
Echipa de proiect alcatuita din entitati cu o largă experiență în ceea ce privește cooperarea la nivel transnațional din                     

Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România și Slovenia 
 

Baza de date transnațională este un instrument foarte important ce va ajuta organizațiile de sprijin în afaceri să își 
îmbunătățească activitatea de evaluarea IMM-urilor în ceea ce privește identificarea celui mai potrivit furnizor de 
bunuri sau servicii din țările participante în proiect. “Baza de date transnațională va sprijini furnizorii de produse 
și servicii din sectorul creșterii animalelor și horticultură să își promoveze cu succes afacerea nu numai în 
interiorul țării ci și în afara granițelor și va ajuta IMM-urile din sectoarele vizate să identifice cel mai bun preț 
pentru produsele și serviciile de care au nevoie” a precizat dna. Christina Zlatanova, Director Administrativ al 
Forumului Economic din Bulgaria și Coordonator al proiectului AGRO-START din partea BEF. Baza de date 
transnațională poate fi găsită pe pagina web a proiectului AGRO-START: http://www.agro-start-see.eu/.  

Ȋn timpul conferinței, care a fost parte din a 15 ediție a Forumului Economic din Bulgaria, a fost prezentat 
proiectul AGRO-START, metodele de stimulare a IMM-urilor din sectorul creșterii animalelor și horticultură 
precum și cazurile și practicile de afaceri referitoare la furnizarea serviciilor de sprijin pentru IMM-urile din 
sectorul creșterii animalelor și horticultură din țările partenerilor.  

 

http://www.agro-start-see.eu/Pagina.asp?ccClavePagina=91
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D-ra Biljana Petrovska-Mitrevska, Ofițer Comunicare al proiectului AGRO-START a subliniat ca proiectele precum 
AGRO-START sunt foarte importante pentru regiunea SEE deoarece contribuie la creșterea competitivității IMM-
urilor, promovează și facilitează dezvoltarea antreprenoriatului inovativ prin dezvoltarea unui serviciu de sprijin 
specific pentru IMM-urile din sectorul creșterii animalelor și horticultură, care are în vedere o abordare 
transnațională integrată.  

 
D-ra Biljana Petrovska-Mitrevska, Ofițer Comunicare al proiectului AGRO-START, a prezentat proiectul AGRO-START si a 

subliniat importanta acestuia pentru regiunea SEE 

 

În cadrul proiectului AGRO-START va fi elaborat un Ghid de bune practici ce va conține 30 de bune practici 
selectate în cadrul celor 5 ateliere de lucru tematice organizate în cadrul proiectului și un Protocol de Servicii de 
Sprijin din SEE care va ghida entitățile de sprijin pentru întreprinderi în oferirea celor mai bune servicii de 
asistență pentru IMM-urile din sectorul creșterii animalelor și horticultură cu scopul de a crește competitivitatea 
acestora.  

Conferința transnațională a oferit oprtunitatea unei interacțiuni benefice între experții din industrie, organizații 
de sprijin a întreprinderilor, furnizori de servicii de sprijin a IMM-urilor din sectorul creșterii animalelor și 
horticultură și IMM-uri din sectoarele vizate. 

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului AGRO-START – “Rețeaua transnațională pentru sprijinul IMM-
urilor din sectorul creșterii animalelor și horticultură”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de 
Cooperare Transnațională Sud Estul Europei. Proiectul este implementat in cadrul unui consorțiu format din 12 
organizații din 7 țări: Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România și Slovenia. Perioada de implementare 
a proiectului este de 2 ani: 01.12.2012-30.11.2014.  

 
 
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  

mailto:adriana.vaida@adrse.ro

