
 

 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESA  
 

(AGRO-START publica cele trei instrumente principale create in cadrul proiectului – 
Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al 

horticulturii in Sud-Estul Europei, Ghidul de Bune Practici si Instrumentul de autodiagnoza) 
  

 
             
 
 
Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii in 
Sud-Estul Europei, Ghidul de Bune Practici si Instrumentul de autodiagnoza sunt principalele 
rezultate ale proiectului AGRO-START - “Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-urilor din 
sectorul horticol si cel al cresterii animalelor” publicate la inceputul lunii iulie in 7 tari (Romania, 
Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania) de catre 12 organizatii 
partenere in proiect.  
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a contribuit la realizarea acestor materiale prin 
colectarea de informatii si bune practici cu scopul de a ajuta organizatiile de sprijinire a afacerilor 
in furnizarea de asistenta pentru IMM-urile din sectorul tinta, reprezentanti ai IMM-urilor din 
sectorul tinta in dezvoltarea afacerii lor si a agriculturii in Europa de Sud-Est, unde sectorul 
horticol si cel al cresterii animalelor joaca un rol vital iar IMM-urile se confrunta cu aceleasi 
probleme si provocari: nivel scazut de inovare, tehnologii, mecanizare, educatie, grad scazut de 
implicare a tinerilor in agricultura, impactul direct al crizei economice, probleme in a face 
produsele competitive pe piata nationala, regionala si europeana. Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est a publicat, in limba romana, Ghidul de Bune Practici si Protocolul serviciilor 
suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii in Sud-Estul Europei pe 
care le va disemina actorilor cheie.  
 
Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii in 
Sud-Estul Europei este un instrument care ofera sugestii cu privire la modalitatea de facilitare si 
promovare a unui mediu propice antreprenoriatului inovativ pentru IMM-urile din sectorul cresterii 
animalelor si horticultura. Pe baza abordarii invatarii reciproce, parteneriatul a identificat bune 
practici legate, in principal, de rezultatele proiectului in vederea identificarii celor mai adecvate 
bune practici privind abordari de succes, transferabile, inovative si realiste. Federatia  
AGROSTAR/Romania – partenerul lider al proiectului – in colaborare cu ceilalti parteneri ai 
proiectului, a elaborat Protocolul serviciilor suport care include instrumente suport create in 
cadrul proiectului AGRO-START: baza de date transnationala pentru sprijinirea IMM-urilor si 
furnizorilor de servicii, instrumente de diagnosticare si crestere a gradului de constientizare 
asupra inovarii, Kit-ul pentru antreprenori, targul virtual SEE. Atat Protocolul cat si celelalte 
instrumente de sprijin create in cadrul proiectului vor fi testate de catre parteneri si actorii cheie 
interesati. De asemenea, vor fi organizate cursuri e-learning.   

 



 

 

Ghidul de Bune Practici colecteaza cele mai bune exemple de bune practici de inovare si 
antreprenoriat din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor selectate in cadrul celor 5 ateliere 
de lucru tematice. Acest instrument a fost creat si editat de catre Universitatea din Molise/Italia si 
este alcatuit din 31 de exemple de bune practici identificate in timpul celor 5 ateliere de lucru 
tematice organizate pe urmatoarele teme: Abordari eficiente pentru diagnostic si evaluarea 
serviciilor inovatoare si/sau eficientei productiei si a proceselor operationale pentru sectoarele 
tinta; Abordari eficiente privind instrumente de sprijin financiar pentru IMM-uri din state membre 
vechi, noi si tarile candidate UE si sprijin acordat in informarea lor cu privire la disponibilitatea si 
accesarea acestor fonduri (sprijin financiar pentru antreprenori, pentru abordari innovative, etc.); 
Abordari eficiente de sprijin pentru transferul de tehnologie si inovare acordat IMM-urilor; 
Abordari eficiente pentru promovarea si facilitarea antreprenoriatului in sectoarele tinta; Abordari 
eficiente de sprijin in vederea evaluarii IMM-urilor in patrunderea pe noi piete, respectarea 
standardului de calitate european, promovarea produselor si facilitarea internationalizarii IMM-
urilor.   

 
In vederea cresterii gradului de constientizare asupra inovarii si tehnologiei, a fost creat un 
instrument de autodiagnoza adresat IMM-urilor. Rolul acestui istrument este de a furniza 
utilizatorilor din sectoarele horticol si cel al cresterii animalelor posibilitatea de auto-evaluare a 
componentelor de marketing, management si inovare din cadrul intreprinerilor lor. Instrumentul 
este elaborat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, iar principalul sau obiectiv 
este sa motiveze IMM-urile sa apeleze la serviciile de sprijin existente, in conformitate cu 
rezultatele analizei generate de instrumentul de auto-diagnoza.  
Pe baza unui set de intrebari divizate in 3 categorii: management, inovare si marketing si a 
recomandarilor, consultantul a creat o aplicatie software care permite IMM-urilor sa se auto-
evalueze. Softul analizeaza profilul IMM-ului intervievat in conformitate cu raspunsurile primite. 
Identificarea si clasificarea nevoilor IMM-urilor pe baza celor 3 sectiuni (management, inovare si 
marketing) va genera o recomandare corespunzatoare.  
 
Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii in 
Sud-Estul Europei, Ghidul de Bune Practici si Instrumentul de autodiagnoza sunt traduse in 8 
limbi: engleza, romana, greaca, italiana, bulgara, macedoneana, albaneza si slovena si pot fi 
gasite pe pagina web a proiectului AGRO-START - http://www.agro-start-see.eu/.  
 
Pentru mai multe detalii, persoana de contact este d-na Adriana Vaida, manager proiect    
AGRO-START,telefon: 0339/732.414, fax: 0339/401017, e-mail: adriana.vaida@adrse.ro  

 

 

Informatii despre proiect: proiectul AGRO-START “Reteaua transnationala pentru IMM-urile din sectorul 
horticol si cel al cresterii animalelor” este finantat de Uniunea Europeana prin Programul de Cooperare 
Transnationala Sud-Estul Europei, iar perioada de implementare este de doi ani (01.12.2012-30.11.2014). 
Proiectul AGRO-START este implementat in 7 tari (Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Rep. 
Macedonia, Albania) de catre 12 organizatii. Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii 
IMM-urilor, promovarea si facilitarea antreprenoriatului inovativ, pentru a satisface nevoia de servicii 
specializate de suport si consultanta in sectorul horticol si cel al cresterii animalelor, printr-o abordare 
transnationala integrata.  
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