
 

 

 
 

INVITATIE 

Eveniment international de incheiere a proiectului “AGRO-START” 
 
 

Parteneriatul proiectului AGRO-START “RETEAUA TRANSNATIONALA PENTRU SPRIJINUL IMM-
URILOR DIN SECTORUL HORTICULTURII SI CEL AL CRESTERII ANIMALELOR” va invita sa 
participati la evenimentul international de incheiere a proiectului, organizat de Federatia 
Agricultorilor din Republica Macedonia si Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, 
Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR/Romania; Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est/Romania; Centrul de Cercetare si Tehnologie-Hellas/Institutul de Dezvoltare 
si Tehnologie -CERTH/IRETETH- Grecia; Centrul pentru Sprijinirea IMM-urilor-Ruse/Bulgaria; 
Forumul Economic Bulgaria/Bulgaria; Camera pentru Agricultura si Silvicultura a Sloveniei; 
Federatia Regionala a Agricultorilor Puglia/Italia; Cadrul European de Cooperare 
Regionala/Grecia; Universitatea din Molise/Italia; Regiunea Molise/Italia; Centrul de afaceri si 
dialog/Albania.   
 
        
Locul si data: 21-22 noiembrie 2014, Hotel Epinal, Bitola - Fosta Republica Iugoslava 
Macedonia 

 
 

Participanti: Reprezentanti din partea instututiilor guvernamentale, ministere pentru 
agricultura, ONG-uri, organizatii de sprijin pentru intreprinderi si companii de servicii care ofera 
asistenta IMM-urilor din zona economica din Sud-Estul Europei, active in sectorul horticol si cel 
al cresterii animalelor , inclusiv Camere de Comert, Organizatii de Promovare a Comertului si 
alte agentii publice si private, consultanti, sindicate, federatii ale muncitorilor si angajatorilor si 
alti actori cheie relevanti, precum si IMM-uri din sectoarele horticulturii si cresterii animalelor 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Romania, Slovenia.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
In cadrul acestui eveniment participantii vor avea ocazia sa comunice si sa faca schimb de 
experienta cu privire la proiectul AGRO-START, implementat in vederea cresterii competitivitatii 
IMM-urilor, promovarea si facilitarea antreprenoriatului inovativ pentru a satisfice nevoia de 
servicii specializate de sprijin si consultanta in sectorul horticol si cel al cresterii animalelor, 
printr-o abordare transnationala integrata.  
 
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. De asemenea, in cadrul 
proiectului au fost desfasurate urmatoarele activitati:  realizarea unei baze de date cu furnizorii 
de produse si servicii, organizarea unor cursuri e-learning, elaborarea unui Ghid de Bune 
Practici, instrument de auto-diagnoza, constructor web si lansarea unui targ virtual din Sud-
Estul Europei.   
 
 
Proiectul AGRO-START – “Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-urilor din sectorul 
horticulturii si cel al cresterii animalelor” este finantat prin Programul de Cooperare 
Transnationala Sud-Estul Europei si se desfasoara pentru o perioada de 2 ani, incepand cu 
01.12.2012 pana la 30.12.2014.  
 
 
Pentru participarea la evenimentul international de incheiere a proiectului AGRO-START 
organizat in Fosta Republica Iugoslava Macedonia, puteti contacta Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est, persoana de contact:doamna Adriana VAIDA, manager proiect AGRO-START. 
Tel: 0339 40 10 18; fax: 0339 40 10 17; e-mail: adriana.vaida@adrse.ro 

  
 
 

Va asteptam in Macedonia!   
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