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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) organizeaza Conferinta Finala, la 

nivel regional, a proiectului AGRO-START “Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-urilor 

din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii” la Universitatea “Constantin Brancoveanu” din 

Braila, in data de 12 decembrie 2014. Proiectul AGRO-START a fost finantat in cadrul 

Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, Axa Prioritara 1 “Sprijinirea 

inovarii si a antreprenoriatului”, Domeniul de Interventie 1.2 “Dezvoltarea unui mediu propice 

antreprenoriatului inovativ”.  

Proiectul vizeaza orientarea furnizorilor de servicii de consultanta in agricultura, in activitatea 

de evaluare a antreprenorilor si a IMM-urilor, pentru imbunatatirea calitatii produselor, adaptarea 

lor la standardele europene, asimilarea abordarilor inovative si pentru o mai buna accesare a 

pietelor.   

ADR SE a participat in calitate de partener in proiectul AGRO-START, in cadrul unui 

consortiu format din 12 parteneri din 9 state europene. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 25 de 

luni, incepand cu luna decembrie 2012. 

Principalele rezultate ale proiectului au fost: identificarea bunelor practici din sectorul 

cresterii animalelor si al horticulturii, elaborarea unui Protocol de servicii suport pentru 

intreprinzatori si a unui Ghid al bunelor practici, realizarea unei baze de date transnationale a 

furnizorilor de servicii  din agricultura, crearea unor instrumente de diagnostic si evaluare a 

firmelor din agricultura, realizarea unor cursuri de instruire on- line pentru intreprinzatorii din 

agricultura, elaborarea unui Ghid legislativ, realizarea unei platforme de promovare a 

intreprinzatorilor din sectorul cresterii animalelor si al horticulturii.   

ADR SE a contribuit la buna implementare a proiectului prin: colectarea de date pentru 

elaborarea bazei de date internationale; elaborarea instrumentului de autodiagnoza in limba 

romana; traducerea instrumentului de autodiagnoza din limba romana in limba engleza; furnizarea 

de informatii privind elaborarea unui Ghid legislativ pentru antreprenori; elaborarea si traducerea 

manualului de instructiuni a web designerului in limba romana; furnizarea de date pentru targul 

virtual (selectarea IMM-urilor cu potential de participare la un targ virtual international). 

Pentru mai multe informatii cu privire la proiectul AGRO-START, va invitam sa vizitati 

pagina dedicata proiectului www.agro-start-see.eu.  

http://www.agro-start-see.eu/

