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Conferinta finala a proiectului AGRO-START “Facilitarea inovarii si antreprenoriatului in 

sectorul horticol si cel al cresterii animalelor”  
 

Crearea de retele si tehnologii inovatoare sunt elemente esentiale pentru dezvoltarea 
intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii. Metode inovative vor 
contribui la cresterea competitivitatii IMM-urilor, promovarea si facilitarea antreprenoriatul inovativ prin 
dezvoltarea unor servicii de sprijin specifice pentru intreprinderile mici si mijlocii din sectorul cresterii 
animalelor si al horticulturii.      

 Acestea sunt principalele concluzii ale conferintei finale a proiectului AGRO-START “Facilitarea 
inovarii si antreprenoriatului in sectorul horticol si cel al cresterii animalelor” organizata in Bitola, Fosta 
Republica Iugoslava Macedonia, in data de 20.11.2014, la care au participat peste 140 de persoane din 
cadrul organizatiilor de sprijin a afacerilor si companii care ofera asistenta IMM-urilor active in sectorul 
horticol si cel al cresterii animalelor, fermierilor, asociatiilor de afaceri, Camerelor de Comert, 
organizatiilor de promovare a comertului si altor agentii publice si private, consultantilor, sindicatelor. De 
asemenea, la conferinta au luat parte reprezentanti ai intitutiilor guvernamentale, minstere din domeniul 
agriculturii, ONG-uri, parteneri implicati in proiectul AGRO-START din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Italia, Romania, Slovenia, Fosta Republica Iugoslava Macedonia si alti actori cheie relevanti. 
Reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est din Romania au participat la acest 
eveniment cu scopul de a prezenta principalele activitati si rezultate ale Agentiei pentru dezvoltare 
Regionala Sud-Est in calitate de partener in acest proiect, cu accent deosebit pe crearea si dezvoltarea 
instrumentului de auto-diagnoza, unul din principalele rezultate ale acestui proiect. Acest instrument 
consta intr-o aplicatie on-line adresata IMM-urilor din zona economica din Sud-Estul Europei active in 
sectorul cresterii animalelor si horticultura, care doresc sa aiba un acces mai bun la oportunitatile pietei.    

Aurelia Rosu, manager proiect AGRO-START a mentionat faptul ca proiectele precum “Reteaua 
transnationala pentru sprijinul IMM-urilor din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii” sunt foarte 
importante pentru regiunea de Sud-Est a Europei deoarece contribuie la cresterea competitivitatii IMM-
urilor, promovarea si facilitarea unui antreprenoriat inovativ prin dezvoltarea unor servicii de sprijin 
pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii, care au in vedere o abordare 
transnationala integrata.  

“Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul cresterii animalelor si horticultura in 
Sud-Estul Europei, Ghidul de bune practici, constructorul web, instrumentul de auto-diagnoza, platform 
e-learning, targul virtual, Ghidul pentru antreprenorii din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii 
din Sud-Estul Europei, baza de date transnationala care include 427 de companii din Romania, Bulgaria, 
Fosta Republica Iugoslava Macedonia, Grecia, Albania, Italia si Slovenia sunt principalele instrumente de 
sprijin create in cadrul acestui proiect. Proiectul are propria sa adresa web: www.agro-star-see.eu unde 
veti putea gasi toate aceste instrumente. Protocolul serviciilor suport pentru IMM-urile din sectorul 
cresterii animalelor si horticultura in Sud-Estul Europei este unul din rezultatele principale ale proiectului 
AGRO-START care va ghida entitatile de sprijin pentru intreprinderi in oferirea celor mai bune servicii 
de asistenta pentru IMM-uri in vederea cresterii competitivitatii acestora.” a subliniat Aurelia Rosu, 
manager proiect.   
  

http://www.agro-star-see.eu/
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 In cadrul proiectului AGRO-START a fost intocmit raportul final al diagnosticarii si evaluarii a 5 
IMM-uri/partener, elaborat de CERTH/IRETETH, Grecia, principalele concluzii fiind: majoritatea IMM-
urilor din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii din zona de Sud-Est a Europei sunt companii mici 
care activeaza pe piata locala si care tind sa patrunda pe noi piete. Companiilor le este dificil sa-si 
gaseasca parteneri cu scopul de a se dezvolta in economii de scara si de a crea inovare in produse si 
servicii in procesul de productie. Acestea nu au o legatura stransa cu mediul stiintific si de cercetare si nu 
isi pot crea propriul lor departament de cercetare si dezvoltare. Provocarea pentru factorii de decizie 
politica consta in a aborda aceste probleme la situatia actuala si a lua masuri adecvate pentru a transforma 
aceste economii la scara mica in economii moderne si competitive.  

“Noi, cei din regiunea de Sud-Est a Europei, agricultori, companii agricole, ne confruntam cu 
aceleasi probleme si provocari, probleme care se refera in principal la manipularea preturilor, discrepante 
juridice, gestionarea politica defectuoasa, slaba implicare a a tinerilor in agricultura, lipsa de educatie si 
abilitati necesare. De aceea trebuie sa avem in vedere unitatea regionala si educatia pentru a deveni 
competitivi pe pietele globale”, a precizat Nicolas Stamenov, presedintele Federatiei Agricultorilor din 
Republica Macedonia care a organizat acest eveniment.  

De asemenea, partenerii proiectului AGRO-START au vizitat sediul principal Agentiei Nationale 
de Dezvoltare din Fosta Republica Iugoslava Macedonia, statia meteorologica din regiunea Prespa si 
livada cu material saditor pentru fructe “Levidia” care produce nuci cu crestere rapida.  

Proiectul a fost implementat de un consortiu alcatuit din 12 organizatii din 7 tari: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Italia, Fosta Republica Iugoslava Macedonia, Romania si Slovenia. Periaoda de 
implementare a proiectului a fost de 2 ani, intre 01 decembrie 2012 si 31 decembrie 2014.    

Proiectul AGRO-START a fost cofinantat de Uniunea Europeana prin Programul de Cooperare 
Transnationala Sud-Estul Europei iar in viitor, asa cum a precizat domnul Eloy Gomez, manager 
comunicare in cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transnationala Sud-
Estul Europei, acest program nu va mai exista fiind create alte trei programe transnationale: Programul 
Adriatic-Ionian (ADRION), Programul Balcanic-Mediteranean, Programul Transnational al Dunarii.  

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul web al proiectului AGRO-START: 
http://www.agro-start-see.eu/ .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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