ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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Обща информация
 Финансираща програма:
Програма за транснационално
Югоизточна Европа

сътрудничество

в

 Приоритетна ос: Насърчаване на иновациите и
предприемачеството
 Област на интервенция: Развитие на
стимулираща иновативно предприемачество

среда,

Обща информация
 Период на изпълнение: 25 месеца
(01 декември 2012 г. - 30 декември 2014г.)
 Общ бюджет: 1,713,000.00 Евро
 Целеви сектори:
животновъдство и растениевъдство
 Партньорство: 12 организации от 7 страни

Партньори
АЛБАНИЯ

 Водещ партньор: Федерация АГРОСТАР – Румъния
 Център за бизнес и парламентарен диалог, Албания
 Български икономически форум

БЪЛГАРИЯ

 Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе, България
 Център за научни изследвания и технологии, Гърция

ГЪРЦИЯ

 Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция
 Регионална федерация на фермерите – Пулия, Италия

ИТАЛИЯ

МАКЕДОНИЯ

 Университет Милизе (UNIMOL), Италия
 Регион Молизе, Италия
 Федерация на фермерите в Република Македония

РУМЪНИЯ

 Агенция за регионално развитие на югоизточния регион,
Румъния
 Камара на земеделието и горите, Словения

СЛОВЕНИЯ

Обща цел
Основната цел на проекта е да се повиши
конкурентоспособността на малките и средните
предприятия
в
секторите
растениевъдство
и
животновъдство, заедно с насърчаване и улесняване на
иновационно
предприемачество,
в
отговор
на
необходимостта от специфични услуги в подкрепа на
бизнеса за МСП в секторите растениевъдство и
животновъдство.

Специфични цели
 Въвеждане и пилотно тестване на Протокол за услуги в подкрепа
на бизнеса в ЮИЕ;
 Разработване на Международна база данни за организациите,
предоставящи подкрепа и услуги за МСП;
 Оказване на съдействие за представянето на МСП в Интернет разработване на уеб-конструктор и организиране на Виртуален
панаир за ЮИЕ;
 Повишаване на информираността на МСП относно нуждата от
иновации и предоставяне на усъвършенствани услуги за
диагностика и оценка на иновации;
 Разработване на Пакет от инструменти в подкрепа на за
предприемачите в ЮИЕ
 Осъществяване на онлайн обучителни курсове за предприемачи и
организации в подкрепа на бизнеса.

Целеви групи
 Организации, предлагащи услуги в подкрепа на бизнеса за МСП в
секторите растениевъдство и животновъдство от икономическата
зона на ЮИЕ, в т.ч.:
 бизнес асоциации;
 търговски камари;
 организации за насърчаване на търговията;
 публични организации;
 частни агенции;
 консултантски организации;
 синдикални организации;
 неправителствени организации;
 федерации на работниците и служителите
 регионални организации в ЮИЕ и др.

 Крайни бенефициенти – МСП и предприемачи от ЮИЕ, осъществяващи
дейност в секторите растениевъдство и животновъдство.

Основни резултати
 Идентификация на иновативни успешни подходи и добри
практики:
 Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ
 Ръководство с добри практики

 Структурни поддържащи мерки, подобряващи услугите в подкрепа
на МСП в областта на растениевъдството и животновъдството:
 Международна база данни с доставчици на услуги
 Международна конференция

 По-добра запознатост на МСП с иновациите и технологиите с цел
подобряване на стратегиите за използване на пазарните
възможности





Диагностика и оценка на МСП в областта на растениевъдството и
животновъдството
Auto-diagnostic Tool
Виртуален курс за предприемачи

Основни резултати
 Поддържащи инструменти за подпомагане на предприемачи и МСП
в областта на растениевъдството и животновъдството и
популяризиране на предприемаческите инициативи на международно
ниво:
 Пакет за предприемачи от ЮИЕ, подпомагащ МСП да се запознаят в
детайли с условията и изискванията в страните партньори по проекта АГРОСТАРТ към предприемачеството в целевите сектори
 Уеб-конструктор
 Виртуален панаир за ЮИЕ

 Обучение за служителите, предоставящи услуги в подкрепа на
бизнеса, с цел ефективно въвеждане на Протокола за услуги в
подкрепа на бизнеса в ЮИЕ

Протокол за услуги в подкрепа на
бизнеса в ЮИЕ
 Основният инструмент на
проекта, създаден да
ръководи организациите в
подкрепа на бизнеса при
предоставяне на услуги за
МСП в целевите сектори, за:
 създаване на благоприятна
иновативна среда за
предприемачество;
 подобряване на
конкурентоспособността на
МСП.

Ръководство с добри практики
 Обхваща информация, генерирана по време на пет тетематични семинара, в
рамките на които партньорите по проекта подбраха най-добрите примери за
иновации и предприемачество в областта на растениевъдството и
животновъдството.
 Темите:

 Ефективни подходи за услуги за диагностика и оценка на иновативно и/или
ефективно производство и оперативните процеси в целевите сектори;
 Ефективни подходи за инструментите за финансова подкрепа на МСП и начини
за осигуряване на подкрепа на МСП;
 Ефективни подходи за трансфер на технологии и иновации към МСП;

 Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на предприемачеството в
целевите сектори;
 Ефективни подходи за подпомагане при оценка на навлизането на нови пазари,
постигане на съответствие с европейските стандарти за качество, рекламиране
на продукти и подпомагане интернационализацията на МСП.

Международна база данни с
доставчици на услуги
 Включва данни за специализирани услуги в подкрепа на бизнеса,
доставчици на продукти и услуги в секторите растениевъдството
и животновъдството.
 Помага за интернационализацията на МСП в целевите сектори.
 Достъпна за всички заинтересовани
http://database.agro-start-see.eu/index.php
 Съдържа над 400 регистрирани компании от 7 държави:
Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и
Словения
 Безплатна и достъпна за всички регистрация / включване в базата
данни

Диагностика и оценка на МСП
(Инструмент за самодиагностика)
 Онлайн инструмент, предназначен за МСП в ЮИЕ, развиващи дейност в
секторите животновъдство и растениевъдство, които желаят да имат подобър достъп до пазара и възможностите за прилагане на иновации.
 Взима предвид следните аспекти:
 възможностите на пазара: откриване на пазара, в който МСП вече продава
своите продукти, откриване на нови възможни пазари, мерки и средства за
ефективна промоция на продукти, стратегии за достъп до пазара, стратегии за
интернационализация и т.н.
 иновационна и технологична диагностика, разкриваща възможностите
свързани с иновации в оперативните и продуктови процеси, както и
технологични иновации.

 Автоматично генерира подходящи насоки и препоръки за МСП.

Виртуален курс за предприемачи
 Насочен към предприемачите в сектора на животновъдството и
растениевъдството .
 Цел: да предостави необходимата информация за това как да предприемат
иновативни и успешни инициативи.
 Прилага общ подход, който предоставя ноу-хау на предприемачи с цел
максимално оползотворяване на възможностите, които им предлага
икономическото пространство на ЮИЕ.
 Съдържание:






Предприемачество в региона на ЮИЕ
Повишаване на осведомеността за иновации и технологии
Стратегии за по-добър достъп до пазара
Разработване на стратегии за интернационализация
Откриване на нови пазарни възможности

Наръчник на предприемача в ЮИЕ
(SEE KIT – информационен пакет)
 Инструмент, който обединява на национално, регионално и европейско
ниво полезна информация за предприемачите в ЮИЕ:
 Направления:









Национално законодатество
Национална финансова подкрепа за предприемачески инициативи
Национални контактни пунктове за предприемачи
Национални мрежи
Иновационни клъстери в селското стопанство
Национална статистика
Официални стандарти за качество
Друга полезна информация

Уеб-конструктор
 Он-лайн базиран инструмент и Ръководство на потребителя, с които
МСП в секторите растениевъдство и животновъдство могат лесно и
безплатно да създадът свой собствен сайт.

 Основни предимства:
 Лесен и достъпен начин за създаване на уеб-сайт за промоция и
популяризиране на продукти и услуги;
 Повишаване на видимостта на МСП на международни пазари;

 Подобряване на конкурентоспособността на МСП в целевите
сектори.

Виртуален панаир за ЮИЕ
 Инструмент за популяризиране на предприемаческите инициативи на
международно ниво.
 Тук МСП от участващите в проекта държави от ЮИЕ, в секторите
растениевъдство и жовотновъдство, могат да промотират своите продукти
на виртуални щандове.
 Виртуалният панаир представя информацията за МСП и техните продукти
по иновативен начин, подтъквайки клиентите да посетят и индивуалната
страница на фирмата за допълнителна информация.
Предстоящо стартиране
на пилотната версия

10.12.2014

Виртуален курс за организации в
подкрепа на бизнеса
 Предназначен за служители на организациите в подкрепа на
бизнеса
 Цел: ефективно прилагане на Протокола за услуги в подкрепа на
бизнеса в ЮИЕ, а именно използването на он-лайн
инструментите за подкрепа на МСП, създадени в рамките на
проекта.
 Общо 360 служители на организации
в подкрепа на бизнеса, от всички
държави, участващи е проекта,
преминаха курса на обучение.

Индикатори за успеха на проекта
 Идентифицирани и популяризирани 30 добри практики;

 Издадени 2 760 копия на Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
 Издадени 6 000 копия на Ръководство с добри практики;
 Над 400 компании, регистрирани в Международната база данни;

 60 МСП преминали специализирана диагностика ;
 240 МСП, преминали онлайн курс на обучение;
 12 МСП, представени в пилотната версия на Виртуалния панаир
 360 служители на рганизации в подкрепа на бизнеса, преминали онлайн
курс на обучение.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
бул. “Витоша”, 86, ет. 4
Тел: 02 / 951 52 59
www.biforum.org
E-mail: chris@biforum.org
projects@biforum.org
Сдружение “Български икономически форум” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата
презентация и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз.

