
 

 

 
AGRO-START – Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-urilor din sectorul cresterii 
animalelor si al horticulturii  
Lider de proiect – Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, 
Domenii si Servicii Conexe    
Parteneri: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est –ADRSE,  Centrul de Cercetare si 
Tehnologie-Hellas/Institutul de Dezvoltare si Tehnologie -CERTH/IRETETH; Centrul pentru 
Suport al IMM-urilor-Ruse -BSC SME; Forumul Economic Bulgaria -BEF; Camera pentru 
Agricultura si Silvicultura a Sloveniei -KGZS; Federatia Regionala a Agricultorilor Puglia -
CONFAGRICOLTURA; Cadrul European de Cooperare Regionala -ERFC; Universitatea din 
Molise -UNIMOL; Departamentul de Relatii Institutionale si Juridice al Guvernului Regional -
Regiunea Molise; Centru de afaceri si dialog –CBPD; Federatia Agricultorilor din Republica 
Macedonia -FFRM. 
Tari participante in proiect: Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Fosta Republica 
Iugoslava Macedonia, Albania.  
Bugetul total al proiectului: 1.713.000,00 Euro  
Pagina web a proiectului: http://www.agro-start-see.eu/  
 
Zona economica din Sud-Estul Europei (SEE) este o economie bazata pe IMM-uri, economie 
in care sectoarele de crestere a animalelor si horticultura joaca un rol esential in ceea ce 
priveste cresterea economica si oportunitatile de ocupare. Prin proiectul AGRO-START, cei 
12 parteneri au avut ca obiectiv cresterea competitivitatii IMM-urilor, promovarea si facilitarea 
antreprenoriatului inovator prin dezvoltarea unui serviciu de sprijin specific pentru IMM-urile 
din sectorul cresterii animalelor si horticultura, care are in vedere o abordare transnationala 
integrata.  
 
Principalele rezultate asteptate ale proiectului AGRO-START sunt cresterea calitatii si 
eficientei serviciilor de sprijin in afaceri pentru IMM-uri, dobandirea de cunostinte noi pentru 
cel putin 1000 de servicii de sprijinire a afacerilor, cresterea internaționalizarii IMM-urilor din 
sectoarele vizate, precum si cresterea expertizei a cel putin 60 de angajati ai serviciilor de 
sprijinire a afacerilor, cresterea gradului de constientizare in domeniul inovarii si de 
oportunitate pentru IMM-uri de îmbunatatire a competitivitatii acestora. 
 
Principalele instrumente ale proiectului sunt: 30 de bune practici, care vor fi incluse în Ghidul 
de Bune Practici, Protocolul de Servicii SEE, care va ghida entitatile de sprijinire a afacerilor 
cu privire la modul de furnizare a celor mai bune servicii de sprijin pentru IMM-uri, în scopul 
de a îmbunatati competitivitatea lor si pentru a facilita un mediu inovator pentru 
antreprenoriat, baza de date transnationala cu privire la furnizorii de servicii si produsele din 
sectorul agricol, Kit-ul SEE pentru antreprenori, Targul Virtual SEE, cursurile de invatare on-
line pentru companii si organizatii de sprijinire a afacerilor, precum si instrumentul de auto – 
diagnosticare. 
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