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INVITATIE 
Conferinta transnationala AGRO-START  

adresata furnizorilor de servicii de sprijin  pentru IMM-urile din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor 
14 Noiembrie 2013, Sheraton Sofia Hotel Balkan, Sofia, Bulgaria 

 
Evenimentul va reprezenta o oportunitate de colaborare intre expertii din industrie, furnizorii de servicii care 
sprijina IMM-urile din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor si potentialii lor consumatori. In timpul 
conferintei va fi prezentata baza de date transnationala dezvoltata in cadrul proiectului AGRO-START, ce va 
sprijini furnizorii de servicii si produse din sectoarele vizate sa-si promoveze cu succes afacerile, nu numai in 
tara lor, ci si in tarile participante in proiect – Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Romania si Slovenia. 
Conferinta este organizata de Forumul Economic Bulgaria – unul din cei 12 parteneri implicati in proiectul 
AGRO-START.   
Oportunitati oferite de acest eveniment: extinderea afacerilor dvs. – incheierea unor noi contracte si 
parteneriate, precum si promovarea companiei dvs. si a serviciilor pe care le oferiti in randul participantilor 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Romania si Slovenia; participarea la discutii privind tendintele 
si nevoile in furnizarea de servicii de sprijin pentru IMM-urile din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor; 
experienta dobandita din bunele practici si studiile de caz de la furnizorii de servicii de sprijin  pentru IMM-
urile din sectoarele vizate de proiect. 
Evenimentul se adreseaza organizatiilor de sprijin pentru intreprinderi; companiilor de servicii care furnizeaza 
asistenta IMM-urilor din zona economica din Sud-Estul Europei, active in sectorul horticol si cel al cresterii 
animalelor, inclusiv asociatiilor de afaceri; camerelor de comert; organizatiilor de promovare a comertului si 
altor agentii publice si private; consultantilor; sindicatelor; ONG-urilor; federatiilor de muncitori si angajatori si 
altor actori cheie relevanti, precum si IMM-urilor din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Romania, Slovenia. 
 
Conferinta este organziata in cadrul proiectului AGRO-START - Reteaua transnationala pentru sprijinul IMM-
urilor din sectorul horticulturii si al cresterii animalelor, cofinantat de Uniunea Europeana prin Programul de 
Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei. Principalul obiectiv 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. Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu format din 12 organizatii din 7 
tari: Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Romania si Slovenia. 
 
Pentru inregistrare, va rugam sa completati formularul de inregistrare de mai jos si sa-l trimiteti la adresa de 
e-mail: events@biforum.org sau la numarul de fax: +359 2/953 29 24.  
 
Participarea este libera dar necesita inregistrarea pana la data de 7 octombrie 2013 . Locurile sunt limitate.* 
 
* Va rugam sa tineti cont de faptul ca nu putem garanta accesul la conferinta dupa data mai sus mentionata 
sau daca locurile limitate s-au ocupat inaintea primirii inregistrarii dvs.  
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FORMULAR DE INREGISTARE  
Conferinta transnationala AGRO-START  

adresata furnizorilor de servicii de sprijin  pentru IMM-urile din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor 
14 Noiembrie 2013, Sheraton Sofia Hotel Balkan, Sofia, Bulgaria 

 
 
Prenume  Adresa  

Nume  Oras  

Functia  Cod postal   

Organizatia  Tel./ Fax  

Tipul de activitate  E-mail  

 

AGENDA  
Sala 3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Va asteptam in Sofia! 

11:00 – 11:45   Inregistrarea participantilor 

14:00 – 14:20  Prezentarea bazei de date internationale cu informatii asupra furnizorilor de servicii care 
asigura sprijinul pentru IMM-urile din sectorul horticol si cel al cresterii animalelor   

 

15:00 – 15:15   Pauza de cafea  
 
 15:15 – 16:15   Prezentarea studiilor de caz si a bunelor practici din regiune din sectorul horticol  

11:45 – 12:45   Sesiune de deschidere: 
Agricultura: Incurajarea dezvoltarii IMM-urilor din sectorul horticol si cel al cresterii 
animalelor   

12:45 – 14:00   Pauza de pranz 

14:20 – 15:00  Prezentarea studiilor de caz si a bunelor practici din regiune din sectorul cresterii 
animalelor  
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