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Контекст
Икономическата зона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) развива икономика,
базирана на малките и средни предприятия (МСП), в която растениевъдството и
животновъдството имат основен принос за икономическия растеж и откриването
на нови работни места. Въпреки това, МСП са изправени пред сериозни
проблеми, свързани с поддържането на устойчива конкурентоспособност както
на местния, така и на европейския пазар. По тази причина 12-те партньорa по
проекта решиха да адресират спешната нужда от подобряване на услугите в
подкрепа на бизнеса с цел разработване на интегриран международен подход,
подпомагащ предлагането на специфични услуги в подкрепа на МСП в областта
на растениевъдството и животновъдството.

Цели на проекта
Общата цел на проекта е да се разработи Протокол за услуги в подкрепа на
бизнеса в ЮИЕ, съдържащ насоки към организациите, предоставящи услуги в
подкрепа на бизнеса, как най-правилно да оценяват МСП, за да ги подпомогнат
при преодоляването на общите предизвикателства, пред които са изправени,
както и как да ги напътстват така ефективно, че тези МСП да се възползват в
максимална степен от възможностите, разкривани пред тях от икономическата
зона на ЮИЕ. Протоколът за ЮИЕ също така ще предостави насоки за максимално
облекчаване и популяризиране на условията за иновативно предприемачество
за МСП от секторите растениевъдство и животновъдство.
Проектът се финансира от Европейския съюз в рамките на
Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
Приоритетна ос 1:
Улесняване на иновациите и предприемачеството
Област на интервенция: 1.2:
Развитие на благоприятна среда за иновативно предприемачество
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Специфични цели
В проекта са заложени следните специфични цели:
1. Въвеждане и пилотно тестване на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса
в ЮИЕ в звената на участващите партньори;
2. Стартиране на поддържащите инструменти, които ще:
• подпомогнат повишаването на качеството на услугите, предоставяни чрез
Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
• допринесат за повишаване на конкурентоспособността на МСП в областта на
растениевъдството и животновъдството чрез разработване на международна
база данни за организациите, предоставящи подкрепа и услуги за МСП. Базата
данни ще помогне на МСП-тата да оценяват конкурентните предимства на
доставчиците на услуги, включени в нея;
3. Предоставяне на подкрепа за МСП с цел разширяване на
интернационализацията им (чрез оказване на съдействие за представянето
им в Интернет, разработване на уеб конструктор (инструмент за изграждане
на уеб сайтове) и организиране на Виртуален панаир за ЮИЕ);
4. Повишаване на информираността на МСП относно нуждата от иновации
и предоставяне на усъвършенствани услуги за диагностика и оценка на
иновации, чрез стартиране на диагностични и оценъчни дейности;
5. Повишаване качеството на помощта за предприемачите и облекчаване
условията за иновативно предприемачество чрез разработване на Пакет за
предприемачите в ЮИЕ и осъществяване на онлайн обучителен курс;
6. Трансфер на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и поддържащите
инструменти, и изграждане на умения за работа с него у служители,
предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса.

Период на изпълнение

24 месеца (01 декември 2012 г. - 30 ноември 2014 г.)
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Бюджет

1 713 000,00 Евро

Целеви групи
Проектът е насочен към организациите, които предлагат услуги в подкрепа
на бизнеса за МСП в секторите растениевъдство и животновъдство от
икономическата зона на ЮИЕ, включително:
• 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.

Дейности по проекта
Проектът AGRO-START е структуриран в 7 работни пакета (РП), всеки от които
интегрира две или три основни дейности, както следва:
1. Управление на проекта: представлява помощна дейност към останалите
Работни пакети, гарантираща добре структурирана координация, проектен и
финансов мениджмънт през целия проект.
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2. Комуникационни дейности: помощна дейност с основна цел
разпространяване на проектните резултати към целевите групи, както и
гарантиране популяризирането на проектните резултати и дейности по време
на изпълнението на проекта. Партньорите по проекта активно ще общуват с
целевите групи и заинтересованите страни. Те ще разработят комуникационен
план, осигуряващ ефективната вътрешна и външна комуникация по
времето на изпълнение на проекта. С цел запознаването на целевите групи
и заинтересованите страни с проекта ще бъдат организирани стартиращи
и заключителни срещи във всички страни, обхванати от него. Партньорите
активно ще подпомагат целевите групи при трансфера на проектните
резултати. В рамките на този РП ще бъде създаден уебсайт на проекта, където
ще бъде публикувана информация за неговото съдържаниe и изпълнение
(цели, партньори, дейности, резултати). На сайта ще бъдат публикувани
и материалите, разработени по време на проекта (Протокол за услуги в
подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, Ръководство с добри практики, съдържание на
онлайн курсовете, видео материали от ключови събития и др.).
3. Идентификация на новаторските и успешни подходи с цел разработване
и приложение на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ: тази
дейност е в същината на проекта. В нейните рамки ще бъдат организирани 5
тематични работни срещи (в Румъния, Гърция, Италия, Албания и България).
Целта на тези тематични срещи е да се идентифицират и представят добри
практики, събрани от регионите и страните на партньорите, отговарящи в
най-висока степен на предизвикателствата пред МСП и прилагащи успешен
и/или новаторски подход, гарантиращ максимално използване на наличните
възможности в секторите. На тази база ще бъде създадено Ръководство с
добри практики, а въз основа на този подход ще се разработи и Протоколът
за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, напътстващ звената в подкрепа
на бизнеса при предлагането на максимално добри услуги в помощ на
малките и средни предприятия, заети в областта на растениевъдството и
животновъдството. На свой ред, това ще повиши конкурентоспособността на
МСП, създавайки иновативна среда за предприемачество. Партньорите ще
подпомогнат трансфера на резултатите, като ще оказват помощ по електронна
поща на фирмите, желаещи да въведат Протокола за услуги в подкрепа на
бизнеса в ЮИЕ. Ръководството с добри практики и Протоколът ще бъдат
публикувани на уебсайта на проекта на английски език и на отделните езици
на партньорите. Хартиени носители ще се разпространяват сред целевите
групи и заинтересованите страни.
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4. Структурни поддържащи мерки, подобряващи услугите в подкрепа на
МСП в областта на растениевъдството и животновъдството: успешното
въвеждане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ ще се гарантира
допълнително и от адекватни поддържащи инструменти. Ето защо, партньорите
ще разработят съвместно международна база данни с доставчиците на
услуги, включваща информация за специализираните услуги в подкрепа
на бизнеса (като центрове за предприемачи и др.), данни за доставчиците
на услуги и продукти по цялата верига за доставки/добавена стойност на
целевите МСП: доставчици на семена, доставчици на техника, доставчици на
строителни материали при строителството на сгради, обслужващи целевите
сектори, логистични компании, маркетингови компании и др. Ще бъдат
включени данни от всички участващи страни, предприемачите ще могат да
се възползват от адекватна помощ при стартиране на собствен бизнес, да
навлязат на пазарите на страните-участнички, ще могат да се възползват от
предимствата и ценовите разлики. Използвайки услугите на организации
в подкрепа на бизнеса, МСП ще имат възможност за разширяването на
предлаганите продукти и услуги и спечелването на международни позиции.
Базата данни ще се публикува на уебсайта на проекта и ще е достъпна за всички
заинтересовани МСП и доставчици на услуги в подкрепа на бизнеса. В рамките
на този РП се предвижда и организирането на международна конференция в
България, посветена на услугите в подкрепа на бизнеса. Цел на конференцията
е представяне на първоначалната международна база данни с доставчици на
услуги и продукти, мотивиране на участниците да се присъединят и обогатят
тази база данни, както и популяризиране на активната работа в мрежа. Всички
партньори по проекта на свой ред ще промотират конференцията на местно
ниво, ще насърчават заинтересованите страни да участват и да споделят
мнения за тенденции, нужди и възможности за подобрения.
5. По-добра запознатост на МСП с иновациите и технологиите с цел
подобряване на стратегиите за използване на пазарните възможности:
Насочен към МСП с цел тестване на диагностичния подход, предаване на
знания и умения и повишаване интереса към иновациите. В рамките на този
пакет ще бъдат осъществени следните дейности:
•

Диагностика и оценка на МСП в областта на растениевъдството и
животновъдството, целяща тестване на един от подходите, интегриран в
Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ. Този подход се изразява
в това как най-добре да се осъществи диагностиката и оценката на МСП в
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•

областта на растениевъдството и животновъдството, така че те да получат
максимална подкрепа по отношение на достъпа до пазарните възможности и
въвеждането на иновации (технологични, свързани с процесите и оперативни).
Всеки партньор по проекта ще диагностицира най-малко 5 МСП и ще изготви
съответно доклад с препоръки. Диагностиката ще се публикува на уебсайта на
проекта на английски език и езиците на всички партньори.
Разработване и организация на електронен курс за предприемачи: На база
предварително проучените нужди от обучение по време на диагностиката
се предвижда разработването на електронен обучителен курс, даващ на
предприемачите знанията, необходими за предприемане на новаторски
и успешни инициативи. В курса ще участват 20 предприемача, избрани от
партньорите по проекта. Участниците ще имат професионален обучител,
който ще им помогне качествено да усвоят учебното съдържаниe. След
приключване на курса, съдържанието му ще се публикува на уебсайта на
проекта в pdf формат. По този начин повече МСП ще могат да се възползват от
него и ще се увеличи въздействието на резултатите от проекта.

6. Разработване на поддържащи инструменти за подпомагане
на предприемачи и МСП в областта на растениевъдството и
животновъдството: Този РП предоставя допълнителни поддържащи
инструменти за МСП, увеличаващи тяхното международно присъствие и
улесняващи предприемачеството. Предвижда се създаването на два вида
инструменти:
• Инструменти в подкрепа на предприемачеството: Пакет за предприемачи от
ЮИЕ, помагащ на МСП да се запознаят в детайли с условията и изискванията
в страните партньори по проекта AGRO-START към предприемачеството в
целевите сектори;
• Инструменти за популяризиране на предприемаческите инициативи
на международно ниво: Уеб конструктор и Виртуален панаир за ЮИЕ –
партньорите по проекта ще предоставят уеб конструктор, включително
ръководство за употреба, позволяващи на МСП лесно и безплатно да
създадат свой собствен уебсайт, увеличаващ тяхната публичност, а оттам и
конкурентоспособност. В допълнение, проектът предвижда организирането
на Виртуален панаир за ЮИЕ, на който МСП от участващите региони на ЮИЕ,
от секторите растениевъдство и животновъдство, могат да промотират
продуктите си на виртуални щандове.
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7. Обучение за служителите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса, с
цел ефективно въвеждане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса
в ЮИЕ: този РП ще предаде знания и умения на целевата група (служители,
предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса) за прилагане на окончателната
версия на Протокола за ЮИЕ, както и ще им представи поддържащите
инструменти за ЮИЕ, разработени по проекта. Компонентът е сбор от две
дейности:
• Диагностика на нуждите от обучение и избор на участници – всеки партньор
извършва диагностика на регионално ниво и диагностицира най-малко
5 поддържащи услуги за оценка на МСП от секторите растениевъдство и
животновъдство. На база идентифицираните нужди от обучение се разработва
съдържанието на електронния курс за услугите в подкрепа на бизнеса,
позволяващ ефективно приложение на Протокола. Всеки партньор избира
30 служителя от своя регион, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса,
отговарящи на зададените критерии.
• Разработване и провеждане на електронен обучителен курс: електронният
обучителен курс не само ще предаде стратегиите и насоките, заложени в
Протокола, а и ще покаже на служителите как да използват поддържащите
инструменти, разработени в рамките на проекта AGRO-START. Електронният
обучителен курс се състои от теоретични части, практически упражнения
и оценка на всеки участник. Всеки партньор по проекта е отговорен за
обучението на избраната група на съответният й език, а в последствие и за
активното представяне на проектните резултати.
По този начин, ангажирането на целевите групи и заинтересованите страни в
проекта по време на целия му жизнен цикъл ще допринесе за възприемането на
един реалистичен подход, като проектните резултати ще се разпространяват и
подобряват от самите партньори и целеви групи.
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Основни проектни резултати и ползи
Най-същественият резултат на проекта е свързан с повишено качество и
ефективност на бизнес услугите в подкрепа на МСП и по-добра запознатост с наймалко 1000 услуги в подкрепа на бизнеса, обхванати от Протокола.
Поддържащите инструменти ще постигнат следното:
• увеличена интернационализация на МСП в областта на растениевъдството и
животновъдството;
• създаване на международна база данни, която ще способства за оценката на
конкурентните предимства на организации, предоставящи услуги в подкрепа
на бизнеса;
• разширяване на знанията и уменията на най-малко 60 служителя, предоставящи
услуги в подкрепа на бизнеса;
• увеличена информираност на МСП за иновациите и възможностите за
подобряване на конкурентоспособността им.

Основни индикатори за изпълнение на проекта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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идентифицирани 30 добри практики, които ще повишат ефективността на
Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
проведени 5 тематични работни срещи, спомагащи за определянето на найадекватните и реалистични подходи, които да бъдат включени в Протокола за
услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
Издадени 2760 копия на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
Издадени 6 000 копия на Ръководствата с добри практики;
1 международна база данни с доставчици на услуги и продукти в областта на
растениевъдството и животновъдството;
400 доставчика на услуги/продукти, включени в международната база данни;
120 МСП в областта на растениевъдството и животновъдството, обхванати от
диагностика;
разработен 1 общ доклад от диагностика плюс препоръки;
1 инструмент за самодиагностика на МСП в областта на растениевъдството и
животновъдството;
създадена платформа за електронно обучение;
разработен електронен курс за предприемачи;
създаден Пакет за предприемачите от ЮИЕ;
създаден уеб конструктор;
организиран 1 Виртуален панаир за ЮИЕ;
разработен електронен курс за служители, предоставящи услуги в подкрепа
на бизнеса

Партньор по проекта:

бул. “Витоша” 86, ет. 4, гр. София 1463
Тел: (02) 951 52 59, 951 57 59, Факс: (02) 953 29 24
E-mail: info@biforum.org
www.biforum.org

Сдружение „Български икономически форум” носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия материал и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция
на Европейския съюз

Партньори по проекта
National Federation of Labour Union for Agriculture, Food,
Tobacco and Related Areas and Services AGROSTAR (Romania)
www.federatia-agrostar.ro
The Regional Development Agency of the
South-East Development Region (Romania)
www.adrse.ro
Centre for Research and Technology - Hellas (CERTH)/Institute for
Research and Technology-Thessaly (IRETETH) (Greece)
www.ceretech.gr
Business Support Centre for Small and Medium Enterprises - Ruse
(Bulgaria)
www.bsc.smebg.net
Bulgaria Economic Forum
(Bulgaria)
www.biforum.org

Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia
(Slovenia)
www.kgzs.si
Regional Federation of Farmers Puglia (Italy)
www.confagricoltura.it
E.R.F.C. (European Regional Framework Cooperation)
(Greece)
www.erfc.gr
University of Molise
(Italy)
www.unimol.it
Molise Region - Presidency - Regional advocacy, legal
and juridical affairs and institutional relations (Italy)
www.regione.molise.it
Livestock Enterpreneurs Association of Albania
(Albania)
lea@albmail.com
Federation of the Farmers in the Republic of Macedonia (FFRM)
(Republic of Macedonia)
www.ffrm.org.mk
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)

