
ЈИЕ ПРОТОКОЛ ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА

Федерација АГРОСТАР
во партнерство со: 





Оваа публикација беше подготвена во рамките на Проектот: 
SEE/D/093/1.2/X

„Транснационална мрежа за поддршка на мали и средни претпријатија во 
сточарското и растителното производство – АГРО-СТАРТ“

 
Приоритет: 

Олеснување на иновациите и претприемништвото
 

Област на интервенција: 
Развој на одржлива средина за иновативно претприемништво

Програмата за транснационална соработка во југоисточна Европа





AGROSTAR Federation
in Partnership with: 

Регионална агенција за развој на 
Југоисточниот развоен регион –  
SE RDA/ADR SE
Романија

Центарот за истражување и 
технологија - Грција - Институт за 
истражување и технологија -Тесалија - 
CERTH-IRETETH
Грција

Центар за поддршка на мали и 
средни претпријатија – Русе – 
BSC SME
Бугарија

Бугарски 
Економски 
Форум – 
BEF
Бугарија Словенечка Комора за земјоделство и 

шумарство – KGZS
Словенија

Федерација на фармерите од регион 
Пуглија - CONFAGRICOLTURA PUGLIA
Италија

Центар за бизнис и парламентарен 
дијалог – CBPD
Албанија

Федерација на фармерите на РМ - 
FFRM

E.R.F.C. (Европска регионална рамка за 
соработка) – ERFC
Грција

Универзитет 
на Молиса – 
UNIMOL
Италија

Молиса Регион 
- Кабинетот на 
претседателот и 
институционални 
работи, Италија



Благодарност

Би сакале да ја изразиме нашата благодарност до нашите 
партнери, чија експертиза и соработка го овозможија овој проект. 
Исто така изразуваме посебна благодарност до Управувачкиот 
Орган на Програмата за транснационална соработка во 
Југоисточна Европа кои ги катализираа нашите идеи во реален 
проект. 
Последно, но не и најмалку важно, ние би сакале да им се 
заблагодариме на сите наши корисници и соработници со кои 
секојдневно соработуваме во реализација на нашите обиди да се 
направи подобар животот во регионот.



Индекс

1. Листа на кратенки 6

2. Предговор 7

3. Резиме 8

4. АГРО-СТАРТ ви дава алатки 9

5. МСП организации за поддршка 23

6. Како најдобро да се дијагностицира и да се оценуваат иновациите или ефикасен процес на 
производство во сточарството и растителното производство 30

7. Eфикасни пристапи за трансфер на технологија и иновации на МСП 35

8. Промовирање на МСП вмрежување и стратешки партнерства за соработка 53

9. Маркетинг и интернационални стратегии 68

10. До датумот 74

11. Наместо заклучоци 90



6

1. Листа на кратенки

AGROSTAR Национална федерација на синдикати во земјоделството, храна, тутун и  
сродни области и услуги (Романија) 

BEF Бугарски Економски форум, Бугарија

BSC SME Центар за поддршка на мали и средни претпријатија – Русе, Бугарија

CAFS Словенечка Комора за земјоделство и шумарство (CAFS), Словенија

CBPD Центар за бизнис и парламентарен дијалог , Албанија

CERTH-IRETETH Центарот за истражување и технологија - Грција & Институт за истражување и  
технологија -Тесалија, Грција

CONFAGRICOLTURA PUGLIA Федерација на фармерите од регион Пуглија, Италија

ERFC Европска регионална рамка за соработка Грција

ЕУ Европска Унија

ФФРМ Федерација на фармерите на РМ

ИКТ Информатичка и комуникациска технологија

РМ Регионот Молиса

И&Р Истражување и Развој

ЈИЕ Југо Источна Европа

SE RDA/ADR SE Регионална агенција за развој на Југоисточниот развоен регион, Романија

МСП Мали и средни претпријатија

UNIMOL Универзитетот од Молиса, Италија
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2. Предговор

Не се обидувајте одново да го откриете тркалото,  
направете го подобро

ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка не е само документ, проект или само упатство, тоа е став што ние 
би сакале да го промовираме за подобар развој на малите и средни претпријатија во Југоисточниот 
дел на Европа, посебно оние кои се активни во растителното и сточарското производство.

Поради тоа што малите и средни претпријатија се ‘рбетот на европската економија, тие потенцијал-
но може да бидат и средство за враќање на растот на економијата во ЕУ, под услов тие да успеат да 
навлезат во нови и подобри пазари. Со оглед на фактот дека поддршката за МСП за да можат да го 
интернационализираат нивниот бизнис е од јавен интерес, тогаш клучна акција е да се обезбедат 
услуги за поддршка на малите и средни претпријатија, со цел да им се олесни нивниот настап на 
меѓународните пазари со приоритет на регионалните пазари во ЈИЕ.

Економската област на Југоисточна Европа (ЈИЕ) е базирана на МСП, каде што растително произ-
водство и сточарство играат важна улога во однос на економскиот раст и можности за вработување. 
Сепак, малите и средни претпријатија се соочуваат со заеднички проблеми во одржување на нивната 
конкурентност на националниот и на европскиот пазар. 

Партнерите во проектот одлучија да се зафатат со итната потреба за подобрување на услугите за 
бизнис поддршка, со цел да се развие интегриран транснационален пристап, кој ќе помогне да се 
креираат специфични услуги за поддршка на МСП во секторите растително и сточарско производ-
ство. 

Општата цел на проектот е да се развие ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка, кој ќе обезбеди насоки 
за организациите за бизнис поддршка за тоа како најдобро се изврши проценка на МСП со цел да им 
се овозможи да се справат со заедничките предизвици со кои се соочуваат и за тоа како најдобро да 
ги насочуваат малите и средни претпријатија, така што тие да можат целосно да ги искористат мож-
ностите кои областа на ЈИЕ им ги овозможува.

Проектот се однесува на организации за бизнис поддршка и услуги кои обезбедуваат поддршка на 
малите и средни претпријатија во економската област на ЈИЕ и кои се активни во секторите расти-
телното и сточарско производство: бизнис асоцијации, стопански комори, организации за трговска 
промоција и други јавни и приватни агенции, консултанти, трговски унии, здруженија на граѓани, син-
дикати, федерации и други релевантни засегнати страни. Исто така, проектот е насочен кон регио-
налните владини институции во ЈИЕ надлежни во областа. На крај, но, не и најмалку важно проектот 
е наменет и за крајните корисници и засегнати страни: МСП и претприемачи во ЈИЕ, кои се активни во 
секторите сточарство и растително производство. 

Ние предлагаме повеќе веб базирани алатки кои се развиени преку проектот за да Ви помогнат за 
обезбедување на подобри услуги кои се прилагодени на секторите растително и сточарско произ-
водство за постигнување на подобри резултати.

Принципите кои сакаме да ги промовираме се:одржливоста на животната средина, еднакви можнос-
ти, поттикнување на иновациите и креирање на синергија.

AGROSTAR Федерација
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3. Извршно резиме
Протокол на ЈИЕ дава сугестии за тоа како најдобро да се олесни и промовира иновативна претпри-
емничка околина за малите и средни претпријатија во секторите растително и сточарско производ-
ство. Врз основа на пристапот на заедничко учење, партнерите во проектот ги користат веќе позна-
тите добри практики и ново откриените добри практики со цел да се идентификуваат најсоодветните 
во однос на успешноста, преносливоста, иновативноста и реалистичен пристап.

Врз основа на овие наоди партнерите подготвија ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка, кој вклучува 
алатки за поддршка, кои се развиени во рамките на Проектот АГРО-СТАРТ: транснационални база на 
податоци организации за поддршка на МСП и даватели на услуги во секторот, алатки за подигнување 
на свеста за иновации, дијагностички алатки, ЈИЕ Пакет за претприемачи, ЈИЕ Виртуелен саем и др. 

Двата пристапи, ЈИЕ Протоколот за услуги за поддршка, како интегриран и синергетски начин на 
употреба на сите алатки на проектот и секоја од алатки за поддршка ќе бидат тестирани од страна на 
партнерите и заинтересираните страни. Нивната адекватност ќе биде заеднички дискутирана помеѓу 
партнерите и целните групи. Подобрувањата ќе бидат интегрирани со цел Протоколот да биде ус-
пешно пренесен на организациите, кои се занимаваат со бизнис поддршка и да се подигнат капаци-
тетите на вработените во овие организација за имплементација на Протоколот и соодветните алатки 
во секојдневното нивно работење. 

Основни резултати од проектот е подобрување на ефикасноста и квалитетот на услугите за поддрш-
ка на бизнисот, така што тие ќе бидат во можност да овозможат иновативна околина за претприем-
ништво, да им се помогне на МСП во достапот на нови пазари, подобрување на квалитетот на нивните 
производи и маркетинг стратегии и да се процени нивниот развојот и имплементација на стратегии 
за настап на меѓународните пазари. Општиот резултат ќе биде зголемена конкурентност на МСП ак-
тивни во секторите растително и сточарско производство.



9

4. АГРО - СТАРТ ви дава алатки 

Оваа публикација е внимателно подготвена, но тоа што е напишано е во општи црти и треба да се 
гледа само како општо упатство.

На публикација не може да се потпирате за решавање на оделни ситуации и не треба да се дејствува, 
или да се воздржите од дејствување по информациите содржани во неа, без да добиете специфични 
професионални совети.
  
Ве молиме контактирајте со партнерот на проектот од Вашата земја за да дискутирате за овие пра-
шања во контекстот на вашите специфични околности.

ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка

Тука Ви презентираме кратка презентација на ЈИЕ алатките до кои може да се пристапи преку Веб 
страната на Проектот АГРО-СТАРТ (http://www.agro-start-see.eu/):
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ПЛАТФОРМА ЗА Е-УЧЕЊЕ И КУРСЕВИ ЗА Е-УЧЕЊЕ:
Платформата за Е-учење е Веб базирана алатка која е поставена на официјалната Веб странана на 
проектот и каде претприемачите и организациите за поддршка може да пристапат и да започнат со 
учење 

КУРСЕРВИ ЗА Е-УЧЕЊЕ 

Платформата за е-учење ќе содржи два курсеви:

1. Првиот курс за електронско учење е наменет за претприемачите од секторите растително и сто-
чарско производство, со цел да добијат доволно информации за да се едуцираат за преземање 
иновативни и успешни иницијативи;

2. Вториот курс за електронско учење е наменет за вработените во организациите кои даваат биз-
нис поддршка на МСП во секторите и целта на овој курс е да се пренесе знаењето за ефективна 
имплементација на ЈИЕ Протоколот за услуги за поддршка, поточно начинот на користење на 
онлајн алатките за поддршка кои се обезбедени од проектот. 

Курсевите за е-учење користат заеднички пристап кој им обезбедува know-how на претприемачите 
со цел најдобро да ги искористат можностите кои економската област на ЈИЕ им ги овозможува.

Овој пристап за секоја земја учесник во проектот вклучува едно поглавје кое се однесува на спе-
цифичните предизвици во секторот кои се карактеристични за земјата.

Курсевите за е-учење ги содржат следниве теми: 
• Претприемништвото во регионот на ЈИЕ
• Подигнување на свеста за иновациите и технологијата; 
• Стратегии за подобар пристап на пазарот;
• Изработка на стратегии за интернационализација на компанијата;
• Откривање на нови пазарни можности.

Првиот курс за е-учење се базира на заеднички воочените потреби за обуки за време на имплемен-
тирање на алатката за дијагностика развиена во рамките на Проектот.

Двата курса содржат теоретски дел, практични вежби и оценување на секој учесник. Комбинација 
на теорија-практика-тутор-оценување обезбедува интернационализација на содржината на кур-
сот, со цел да се обезбеди добра посетеност на курсевите и е предвидено да бидат преведени на 
јазиците на сите партнери во проектот.

Во секоја од земјите учеснички 20 учесници ќе бидат избрани и обучени во првиот курс, а 30 учес-
ници во секоја земја ќе бидат избрани и обучени за вториот курс.
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ЈИЕ ПАКЕТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧИ 

ЈИЕ Пакетот за претприемачи е алатка која на едно место ги групира на национално и на регионално 
ниво и на ниво на ЕУ информациите за: законодавството, финансиската поддршка за претприемачи, 
информации за различни иницијативи, контакт точки за претприемништво, бизнис план (услови и ба-
рања), мрежи или земјоделски иновативни кластери, релевантни статистички податоци, официјални 
стандарди за квалитет и други релевантни и корисни информации.
ЈИЕ Пакетот за претприемачи вклучува: развој на формулар за прибирање на информации, каде што 
ќе ги собираат следниве информации од партнерите во земјата: националното законодавство, на-
ционалната финансиска поддршка за претприемачи, национални контакт точки за претприемништво, 
условите кои треба да се земат во предвид при изработка на бизнис план, национални мрежи или 
земјоделски иновативни кластери, релевантни статистички податоци, официјални стандарди за ква-
литет, други релевантни и корисни информации.
Поради ова сите партнери во проектот ќе придонесат со прибирање на потребните информации за 
ЈИЕ Пакетот. 
ЈИЕ Пакетот за претприемачи за секторите растително и сточарско производство ќе им помогне на 
МСП во целост да ги земат во предвид условите и барањата за претприемништво во партнерските 
земји во АГРО-СТАРТ Проектот. ЈИЕ Пакетот ќе се изработува, земајќи ги предвид елементи од визу-
елниот идентитет на ЈИЕ.
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АЛАТКА ЗА АУТО-ДИЈАГНОСТИКА 

Ауто-дијагностиката е онлајн алатка наменета за МСП во економската област на ЈИЕ активни во сек-
торите растително и сточарско производство кои сакаат да имаат подобар пристап до можностите на 
пазарот и да имплементираат иновации. 
Оваа алатка е достапна на веб страницата на проектот на англиски и на сите јазици на партнерите на 
проектот, така што нуди поедноставена верзија на алатката за дијагностика и има за цел да ги натера 
малите и средни претпријатија да стапат во контакт со соодветните организации за поддршка на биз-
нисите, со цел овие да им обезбедат подетална дијагноза и проценка на нивната компанија.
Методологијата на дијагностика се базира на претходните наодите на тематските работилници раз-
виени во рамките на компонентата три на проектот. Дијагностиката и проценката на МСП ќе се спро-
веде имајќи ги во предвид следниве два аспекта:
a) Пазарните можности: за откривање на можностите на пазарите во кои малите и средни претприја-
тија веќе ги продаваат своите производи, откривање на можностите на нови пазари, мерки и средства 
за ефикасна промоција на производите, стратегии за пристап на пазарот, стратегии за интернацио-
нализација, итн
b) Дијагностика за иновации и технологија за откривање на можностите за иновации во однос на про-
изводниот процес како и можностите за технолошки иновации

Алатката нуди поедноставена верзија на дијагностика со крајна цел да ги мотивира малите и средни 
претпријатија да се поврзат соодветните организации за поддршка на бизнисите, со цел тие да им 
обезбедат подетална дијагноза и проценка

Во зависност од резултатите на ауто-дијагностиката, алатката автоматски ќе додели еден од 3-те 
различни Водичи со препораки, кои исто така ќе бидат достапни на англиски и на сите јазици на 
партнерите.
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ТРАНСНАЦИОНАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

Транснационалната база на податоци на даватели на услуги за поддршка вклучува податоци за спе-
цијализирани компании за услуги за поддршка на бизнисот, даватели на услуги и производи од вред-
носниот синџир на МСП од секторот: снабдувачи со семенски материјал и алатки, компании за гра-
дежни услуги поврзани со целните сектори, логистика, маркетинг компании, итн. Базата на податоци 
содржи информации за името и локацијата на компанијата, главните активности и услуги, контакт по-
датоци, вклучувајќи и веб страница доколку постои. За оние компании кои доставиле такви податоци 
базата на податоци ќе вклучува и ценовник на услугите/производите кои ги нудат.
Транснационалната база на податоци на даватели на услуги за поддршка е изработена од Бугар-
скиот економски форум и ќе вклучи информации за специјализирани компании за бизнис поддршка 
(центри за претприемништво, бизнис инкубатори и др.), снабдувачи со услуги и производи ( семенски 
материјал, алатки, градежни услуги, логистика, маркетинг компании и др.) од сите земји вклучени во 
проектот 
Бугарскиот економски форум ќе ја обновува базата во текот на целиот период на проектот со ко-
ристење на податоците обезбедени од страна на партнерите и прашалниците пополнети преку веб 
страната на проектот АГРО-СТАРТ од страна на субјектите кои сакаат да бидат вклучени во базата на 
податоци.
Дизајнот на Базата на податоци ќе ги следи специфичните елементи на визуелниот идентитет на ЈИЕ. 
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ЈИЕ ВЕБ КОНСТРУКТОР 

Во рамките на оваа активност, партнерите на проектот ќе се справат со уште една од идентификува-
ните пречки за конкурентност на МСП : во согласност со оперативната програма, јасно е дека нивото 
на интернационализација на МСП во областа на Југоисточна Европа се уште е многу ниско, ова е 
особено видливо за земјите од Западен Балкан. Затоа, партнери на проектот ќе обезбедат Веб Кон-
структор придружен со Водич за корисниците, кој ќе им овозможи на малите и средни претпријатија 
да креираат своја веб страница лесно и бесплатно со цел да се зголеми нивната видливост на пазарот 
и на тој начин ќе се обезбедат услови за подобрување на нивната конкурентност.
Confragricoltura Пуглија е одговорна за развој на Веб Конструкторот и соодветниот Водич за корис-
ници. Водичот за корисници ќе биде преведен на англиски јазик и на јазиците на сите партнери на 
проектот. 
Веб Конструкторот ќе биде интегриран во рамките на Веб страницата на проектот и претприемачите 
од секторите растително и сточарско производство ќе имаат можност на едноставен и бесплатен на-
чин да креираат своја Веб страница со цел да ја зголемат нивната видливост на пазарот. 
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ЈИЕ ВИРТУЕЛЕН САЕМ 

ЈИЕ Виртуелниот саем е алатка наменета за интернационалана промоција на претприемништвото. 
Преку ЈИЕ Виртуелниот саем МСП од вклучените земји од секторите растително и сточарско произ-
водство ќе ги промовираат своите производи преку виртуелни штандови. 
Проектот ќе го пилотира поставувањето на ЈИЕ Виртуелниот саем во кој малите и средни претприја-
тија на регионите од ЈИЕ од секторите растително и сточарско производство можат да ги промовира-
ат своите производи во виртуелни штандови. Клиентот може да помине низ виртуелен павилјон и ги 
посети штандовите на различни мали и средни претпријатија. Виртуелниот саем треба да обезбеди 
информации на иновативните пристапи по што ќе го покани купувачот да ја посетите Веб страната на 
компанијата за понатамошни информации.
Критериумите за избор за учество во виртуелниот саем ќе бидат заеднички договорени од партне-
рите во проектот. Како додадена вредност, која ќе се зајакне активноста, партнерите во проектот ќе 
извршат проценка на стратегијата за интернационализација на МСП кои учествуваат на Виртуелниот 
Саем. 
Водечкиот партнер ќе биде одговорен за целокупната координација на Виртуелниот саем, но сите 
партнери ќе бидат активно вклучени во изборот МСП од нивниот регион, кои сакаат да учествуваат во 
обезбедување на потребните информации на Агростар.
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  ВОДИЧ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Водичот на Добри Практики ја содржи реализираната работа завршена за време на 
5-те тематски работилници, каде што партнерите избраа најдобри примери за иновации и 
претприемништво во секторите растително и сточарско производство во нивните држави. 

Темите на тематските работилници беа следните: 
1. Ефикасни пристапи за услуги за дијагностика и проценка на иновативно и/ или ефикасно про-

изводство и оперативните процеси во целните сектори;

2. Ефикасни пристапи во развој на финансиски алатки за поддршка на МСП во старите членки на 
ЕУ, новите земји-членки и земјите-кандидатки и како да се обезбеди поддршка за малите и средни 
претпријатија да се информираат за нивната достапност и пристап до нив (финансиска поддршка за 
претприемачите, за иновативни пристапи, итн);

3. Ефективни пристапи за трансфер на технологија и иновации во МСП;

4. Ефикасни пристапи за унапредување и олеснување на претприемништвото во целните сектори;

5. Ефективен пристап за поддршка за да се направи проценка на можностите за освојување на 
нови пазари, исполнување на европските стандарди за квалитет, промоција на производи и олесну-
вање на интернационализација на малите и средни претпријатија.

За секоја тема на петте работилници, секој партнер мораше да избере два примери на добри практики за ус-
луги обезбедени од страна компании за поддршка на МСП во секторите растително и сточарско производство.

Секој од проектните партнери анализираше најмалку 4 примери на добри практики во својата 
земја и од нив одбираше 2 користејќи ги следниве 2 сета на критериуми: 

1. Општи критериуми: 
а) примерот за добра практика се однесува на услугите обезбедени од страна на организациите за 

поддршка на бизнисот на МСП во растителното и сточарското производство; 

б) примери на добра практика во согласност со темата на работилницата во која е избран добра 
практика; 

в) примерот за добра практика нуди успешни и иновативни пристапи кои ги искористуваат на 
најдобар начин можности понудени од страна на економскиот областа на земја учесникот /ЈИЕ; 

г) примерите за добра практика може лесно да се пренесат во други области/земји/региони; 

д) услугите обезбедени од страна на организациите за поддршка се дадени почитувајќи ги прин-
ципите на еднакви можности;

2. Специфични критериуми (генерирани за секоја работилница посебно).
После анализата партнерите ги оценуваа сите добри практики во својата земја спрема горните 

критериуми и ги идентификуваа најдобрите 2 кои ги претставуваа на секоја работилница, каде што 
сите добри практики од сите земји беа анализирани и дискутирани заеднички од сите партнери.

После презентирањето од страна на секој од партнерите на 2 добри практики, партнерите гласаа 
и ги селектираа најдобрите 10 практики кои влегуваа во вториот круг во кој се избираа најдобрите 6 
добри практики за секоја од работилниците.

Водичот на Добри Практики, на англиски јазик е подготвен од страна на Универзитетот од Молиса 
и содржи 31 добри практики идентификувани за време на работилниците. Водичот ќе биде преведен 
на сите јазици на земјите партнери во проектот и испринтан во 500 копии од страна на секој партнер. 

Водичот содржи и кратка листа на сите добри практики кои беа презентирани за време на 5-те 
работилници со контакт информации за компаниите кои се носители на овие добри практики.

Ви препорачуваме да ги охрабрите корисниците на интегрирана употреба на онлајн алатки со цел 
целосно да ги искористат нивните потенцијални:
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ЧЕКОРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА МСП ПРЕТПРИЕМАЧИ

Чекор 1

Учество на курсевите за е-учење или дру-
ги обуки и промовирање на употребата на 
соодветни извори на информации.

Учество на курсевите за е-учење или други обуки 
и користење на најновите информации. Искорис-
тување на бесплатните места за информирање 
во својата земја ако немаат пристап до компју-
тер или приустап до интернет.

Чекор 2

Промоција на ЈИЕ Пакетот за претприем-
ништво.

Користење на ЈИЕ Пакетот за претприемништво 
за да се информираат за националната легисла-
тива во земјите на ЈИЕ како и за ЕУ легислати-
вата, да се информираат за ЕУ и националните 
финансиски поддршки за претприемачки ини-
цијативи, националните и ЕУ контакт точки за 
претприемништво, условите и барањата за биз-
нис планови, националните мрежи или инова-
тивни земјоделски кластери, релевантните ста-
тистички податоци и други корисни информации.

Чекор 3

Знаење за користење на алатката за ау-
то-дијагностика. Користење на алатката 
за ауто-дијагностика.

Користење на алатката за ауто-дијагностика и 
барање за помош од организации за поддршка 
на МСП за решавање на потребите на Вашиот 
бизнис.

Чекор 4

Користење на транснационалната база на 
податоци за промоција на започнување на 
создавање на вакви бази на податоци кај 
клиентите за да се зголеми можноста за 
мрежно поврзување.

Започнување на создавање на база на податоци 
на потенцијални клиенти. 
Направете го првиот чекор и преставете се себе-
си во транснационалната База на податоци. 
Ако имате проблем со јазикот (базата е на ан-
глиски) побарајте поддршка од организација за 
поддршка на МСП.

Чекор 5

Промовирањето на Веб страната на ком-
паниите како средство за промоција на ре-
гионалните или светските пазари.

Зголемете ја видливоста на вашата компанија: 
Изработете сопствена Веб страница едноставно и 
бесплатно користејќи го Веб конструкторот. За да 
се промовирате на меѓународните пазари напра-
вете ја вашата Веб страница достапна и на англис-
ки јазик. Ако имате проблем со јазикот побарајте 
помош од организациите за поддршка на МСП.

Чекор 6

Промоција на ЈИЕ Виртуелниот саем. Про-
мовирање на учеството на саеми и изложби.

Посетете го Виртуелниот ЈИЕ Саем. Учествувајте 
на саеми и изложби секогаш кога е тоа возможно.

Чекор 7

Промоција на добрите практики како при-
мери за подобрување на бизнисот.

Разгледајте ги информациите за добрите прак-
тики и учење од искуството на другите како да 
се подобри Вашиот бизнис.
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АГРОСТАР Федерација 

АГРОСТАР Федерација е професионална национална организација, која ги собира на едно место, со 
нивна согласност, вработените од земјоделски трговски организации, истражувачки институти и цен-
три, трговски организации кои работат во индустриите за храна и тутун, земјоделски производители, 
како и работниците од индустријата за ракотворби или независни консултанти.

Главната цел и активностите на организацијата се засноваат врз следните вредности: солидарност, 
заедничко делување, социјална правда, заемно почитување, демократија и еднаквост во однос на 
промоција, развој, одбраната на професионални, економски, социјални и морални интереси на свои-
те членови, без никаква дискриминација на социјални, етнички, јазични, сексуална или религиозна 
припадност.

Преку секторот за едукација и обука, АГРОСТАР спроведува важни проекти и активности кои имаат 
за цел да придонесат во развојот на руралните подрачја. Во овој контекст би сакале да ги спомнеме 
посебно трите стратешки проекти финансирани од Европскиот Социјален Фонд преку Оперативната 
Програма за развој на човечките ресурси:

“Рурално раздвижување преку одржлив развој. - DR&ES”, кој имаше за цел да го подобри степенот 
на вработеност на населението од руралните области во Романија, преку обезбедување пристап 
до професионална обука и потребните советување за користење на можностите кои се појавуваат 
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на пазарот на трудот. Проектот беше завршен во октомври 2011, нивото на апсорпција на проектот 
беше повеќе од 99%. Во рамките на проектот беше организирана кампања за подигање на свеста за 
можностите за вработување за жителите во руралните подрачја, така што беа опфатени повеќе од 
4000 лица. Почнувајќи од 2010 година, 63 курсеви се организирани во руралните области со 1199 
учесници. Исто така, значаен број на семинари се организирани за 900 лица со цел да ги развијат 
нивните вештини потребни за да идентификуваат можностите за вработување или да најдат работа. 
50 лица присуствуваа на курсеви за претприемништво и беа информирани и советувани во однос на 
прашањата поврзани со стартап бизниси.; 

“Развој на иницијативи за претприемништво во руралните средини - DIA”. Проектот се фокусираше на 
подобрување на квалитетот на човечките ресурси во руралните средини за да се олесни пристапот 
до вработување во неземјоделски активности, за избегнување на краток и долг рок на депопулација-
та во руралните области и за подобрување на руралната средина и здравствени услови на работното 
место на вработените во руралните средини. Проектот беше завршен во октомври 2011, нивото на 
апсорпција на проектот беше повеќе од 99%. Преку овој проект повеќе од 987.000 лица од рурални 
средини беа информирани за можностите за обука понудени од страна на нашата организација; до 
крајот на проектот, 13.920 лица присуствуваа на курсеви поврзани со претприемништвото, англис-
ки јазик, информатичка и комуникациска технологија, безбедноста и здравјето на работното место, 
принципите на здраво живеење и најдобрите практики во заштитата на животната средина;

“Зајакнувањето на жените за рурален развој -E-Word”. Проектот имаше за цел промовирање на жените 
од руралните средини и подигање на стапката на вработеност на оваа категорија население, преку 
обезбедување на нивниот пристап до специјализирани услуги за професионална обука и советување 
и информации. Проектот беше завршен во јануари 2013 година. Досега, 1200 домаќинките учеству-
ваа на курсевите организирани во нивните заедници. 50 жени беа вклучени во активности на проектот 
за отпочнување на мал бизнис или наоѓање на нова работа 

Водејќи сметка за националниот карактер на нашата организација, Агростар може цело време да ги 
следи постојните проблеми на земјоделството во Романија и проблемите со кои се соочуваат земјо-
делските производители/земјоделци и може да дејствува секогаш кога тоа е потребно, активно ра-
боти на промовирање и одбрана на интересите на членовите од вклучените организации. Во овој 
контекст, ние би сакале да укажеме дека нашата организација одигра посебна улога во поддршката 
на преговорите меѓу Романија и Европската унија за проблемите поврзани со земјоделството, со цел 
интегрирањето и спроведување на “Acquis communautaire“, имаше активно учество на изработка на 
Заедничката земјоделска политика, преку формулирање на сет на предлози во врска со финансиска 
поддршка преку двата столба: земјоделството и регионален развој.

УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

АГРОСТАР е водечкиот партнер на проектот и спроведува активности 
за менаџмент на проектот. Тоа е исто така одговорна за евалуација и за 
следење на активностите и развој на Веб страната на проектот, соби-
рање на добри практики и организација на тематски транснационални 
работилници. АГРОСТАР исто така, учествува во изработка на дело од 
онлајн алатки и други активности од проектот.
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ПРЕДИЗВИЦИ

“ МСП во Романија кои се активни во две целни сектори од проектот се соочуваат со специфични 
проблеми во однос на другите мали и средни претпријатија кои работат во другите сектори. Пого-
лемиот дел од малите и средни претпријатија во двата сектори се мали бизниси кои сеуште немаат 
финансиски капацитет да се здобијат со нови технологии или ги искористат предностите на нови 
технологии развиени и во Романија и во другите европски земји. Малите и средни претпријатија во 
растителниот сектор (земјоделството во целина) се погодени од климатските промени. Во текот на 
изминатата деценија, често се случуваат суши и поплави кои имаат негативно влијание врз земјодел-
ското производство. МСП тешко ги продаваат своите производи, поради недоволните мрежи за пре-
работка на производствен процес да ги капитализираат малите и средни претпријатија . Претприем-
ништвото во овие области не се охрабрува доволно и тековната фискална политика го обесхрабрува 
започнувањето на нови бизниси во земјоделскиот сектор.“ 

ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА 

“Поради националниот карактер на нашата организација, АГРОСТАР може да се занимава со по-
стојните проблеми во земјоделството во Романија и со проблемите со кои земјоделски производите-
ли/земјоделци се соочуваат и може да дејствува секогаш кога тоа е потребно, секогаш ги промовира 
и брани интересите на членовите од вклучените организации. Нашата организација е создадена во 
1990 година и има над 50.000 членови, се формира од над 200 синдикати од сите земјоделски гранки 
(поледелство, живинарство, лозарство, растително производство, синдикатите на производители и 
фармерите).

На национално ниво, нашата организација придонесе во изработката на разни нормативни акти 
преку: техничките комитети од Министерството за земјоделство, техничките комитети од Сенатот и 
Домот на пратениците на Романија и Комисијата за социјален дијалог од Министерството за земјо-
делство. Како пример за капацитетот на АГРОСТАР да влијае врз националните политики е посебната 
улога која нашата организација ја одигра во промовирањето на донесувањето на Законот 283/2010 
кој се однесува на земјоделски комори за земјоделство, шумарство и рурален развој. Исто така, на-
шата организација даде значаен придонес во работата на Комитетот за следење на Националната 
програма за рурален развој на Министерството за земјоделство, во Претседателската комисија за 
земјоделството. 

Во последните две години, нашата организација, преку нашите регионални центри, спроведе за 
жители/земјоделци од руралните заедници информативни активности и консултации за тоа како да 
се искористат средствата од Националната програма за рурален развој. Некои од бројките кои по-
кажуваат успех на овој вид на активности се: повеќе од 500 проекти финансирани преку Национална-
та програма за рурален развој и околу 10 милиони евра повлечени средства од програмата за рура-
лен развој. Затоа, можеме да заклучиме дека нашата организација има и искуство и институционални 
врски, кои ни овозможуваат да се влијае врз локалните и регионалните политики и е клучен промотор 
за развој на руралните области.

Последно, но не и најмалку важно, ние би сакале да истакнеме дека АГРОСТАР Федерацијата е 
член на Европската федерација на синдикати за храна, земјоделство и туризам ( EFFAT ), која е Ев-
ропска федерација , што претставува 120 синдикати од 25 европски земји и ги брани интересите на 
повеќе од 2,6 милиони членови пред европските институции. Ова припадност е добра можност за АГ-
РОСТАР да преставува пред Европската комисија различни предлози за подобрување на јавните по-
литики, да учествуваат на различни работни групи на теми за земјоделство и човечки ресурси во овој 
сектор, за поддршка и промоција на интересите на своите членови кои се претставени на европско 
ниво, итн. Исто така, АГРОСТАР Федерацијата е член на Националниот синдикален блок кој е еден 
од петте најголеми синдикални конфедерации во Романија и во Асоцијацијата на европско движење, 
кое ги координира напорите на здруженија и национални совети со цел да се промовираат европ-
ската интеграција. Во периодот од 2001 – 2005 година , АГРОСТАР беше член на Административниот 
совет на Државната агенција за регионите.
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МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ 

“Во Романија најефикасни маркетинг стратегии за малите и средни претпријатија кои се цел на про-
ектот е одржување на добри односи со клиентите и создавање на нови партнерства со потенцијални 
клиенти, особено со добри мрежи на супермаркетите. Во овој поглед, претставниците на малите и 
средни претпријатија треба да учествуваат на саеми и изложби како INDAGRA (Меѓународен саем на 
опрема и производи во земјоделството, растителното и сточарското производство кои се одржува на 
крајот од септември во Букурешт).

Локалните производители од различни области на Романија имаат воспоставено некои локални са-
еми, со цел да се промовираат локалните производи како што се: органски мед, сок од јаболко, суви 
сливи и други “

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
“Креирање на некои партнерства/настани со кои се олеснува интернационализација на малите и 
средни претпријатија. На пример меѓународни проекти/настани кои се развиени од страна на Комо-
рата за трговија и индустрија на Романија”. 

http://en.ccir.ro/media-and-publications/newsroom/view/romanian-agriculture-brought-to-the-
attention-of-the-french-companies-debates-at-the-palace-of-the-national-chamber

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ РАСТИТЕЛНО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

Професионализам на човечките ресурси вработени во мали и средни претпријатија

1. добра организација на производствените процеси

2. Соодветно производство за пазарите погодни за малите и средни претпријатија

3. Системот за наводнување (каде што е применливо)

4. Менаџментот на МСП да биде постојано во тек со новите технологии

5. Подобрување на процесот на производство во согласност со новите технологии

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 

 - Официјалната веб страница на Министерството за земјоделство www.madr.ro
 - Официјалната веб страница на Генералниот директорат за земјоделство на ЕУ http://
ec.europa.eu/agriculture/

 - Специјализирани изданија или веб страници како што се: Списанијата Фармер и Берба,  
www.agrointel.ro, www.agroinfo.ro, www.revista-ferma.ro и др.

 - Официјалните Веб страници на Земјоделските и Стопанските Комори. 

Во секоја романска област постои Земјоделска комора која обезбедува поддршка за МСП активни 
во земјоделскиот сектор.
Овде можете да најдете податоци за контакт на сите стопански комори во Романија:
http://www.ccir.ro/resurse-informationale/camerele-de-comert-si-industrie-judetene
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ПРИМЕРИ НА ЕФИКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО РОМАНИЈА 

Првиот пример се однесува на трансфер на нови технологии кои се 
користат во градинарскиот сектор во врска со исхрана на растенијата, 
производство на високо квалитетни семиња (хибридни нови сорти). Од 
2011 година Синдикатот на земјоделски производители од Олт органи-
зира, за своите членови и за други заинтересирани страни, серија на 
семинари поврзани со новите технологии развиени во градинарскиот 
сектор.

Преку семинарите беше олеснет трансферот на технологии во гради-
нарскиот сектор: најразлични технолошки решенија во наводнувањето 
(системи со микро распрскувачи), воведување на нови хибридни сорти, 
користење на растворливи ѓубрива за прихрана преку лист и прихрана 
со микроелементи.

Романска невладина организација направи демонстративни парцели 
со цел да се покаже ефикасноста на користење на некои технологии во 
ЕКО земјоделството како што се користење на зелено ѓубриво, употреба 
на одобрени ѓубрива и користење на затревувањето и организираа посе-
ти на демонстративните парцели и семинари.

Третиот пример е поврзан со проектот со наслов MedPlaNet, кој бил раз-
виен во партнерство на: два национални институти од Романија (Imma 
и ICCF) и две организации од Бугарија (ARCI-Silistra и New Century). Про-
ектот беше спроведен во селата во пограничниот регион Калараси-Си-
листра. Главната цел беше да се создаде поддршка на економскиот и 
социјалниот развој на регионот со користење на потенцијални меди-
цински, ароматични и природни производи за развој на нови бизнис. Во 
проектот MedPlaNet се создаде регионален идентитет со мрежа на про-
изводителите и преработувачите на лековити и ароматични растенија.

Повеќе детали за овој проект на следниот линк:

http://medplanet.dbioro.eu/index.html

За повеќе информации за овие примери контактирајте ја АГРОСТАР фе-
дерацијата
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5. Организации за поддршка на МСП
Врз база на релевантни информации од студии спроведени на Европско ниво1, следува дека различ-
ните организации за поддршка на МСП спаѓаат во една од следниве категории:

 - Бизнис асоцијации
 - Стопански комори 
 - Амбасади 
 - ЕУ Иницијативи 
 - Финансиски институции 
 - Владини институции
 - Агенции за инвестиции и агенции за промовирање на трговијата 
 - Други

Услуги за поддршка вклучуваат приватни и јавни мерки и иницијативите преземени на локално, реги-
онално, национално и ЕУ ниво понудени во Европа и во странство се со цел да се подобрат условите 
на европските МСП, особено оние активни во секторите растително и сточарско производство;

Услуги за поддршка се пошироки од услугите кои едноставно ви помагаат во извозот, услугите треба 
да ги содржат сите форми на можна соработка (извоз, странски директни инвестиции, трансфер на 
технологија, договори за соработка, итн) и да опфаќаат различни аспекти, односно основните ин-
формации за пазарите, интелектуална сопственост, извозни кластери, итн;

1 Студија за услуги за поддршка на МСП на Интернационалните Бизниси, 2013, DG Enterprise and Industry, Rotterdam, 

Проверете ја нашата база на податоци за даватели на услуги во секоја од 
земјите партнери во проектот

http://www.agro-start-see.eu/
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Комората за земјоделство и шумарство на Словенија

Комората за земјоделство и шумарство на Словенија (CAFS) е невладина организација која ги поврзува 
физичките и правни лица кои работат во областа на земјоделството, шумарството и рибарството во 
Словенија. Ги претставува нивните интереси во преговорите со креаторите на политиките, министер-
ствата и другите владини тела. CAFS е активна во создавање законодавство, подобрување на социјал-
ните услови за живот, зачувување и развој на руралните подрачја во Словенија.
  
Активностите на CAFS вклучуваат промовирање на развојот и унапредувањето на економските услови 
во споменатите сектори, обезбедување на општи и специјалистички советодавни услуги во земјодел-
ството, селекција и контрола на производството во сточарството и советодавни услуги во шумарството. 
Регионални канцеларии на CAFS, исто така, помагаат во подготовката на барања за исплата за мерки 
на Заедничка Земјоделска Политика и директни плаќања. CAFS ја промовира ЗЗП и земјоделство во 
Словенија и во странство.
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ПРЕДИЗВИЦИ 
“МСП во растителното и сточарското производство се дел од земјоделскиот сектор. Некои интересни 
мерки кои се направени за да се поттикне претприемништвото и start-up претпријатијата ги исклучу-
ваат малите и средни претпријатија од земјоделскиот сектор од шемите за поддршка. Но, од друга 
страна постојат мерки од програмата за рурален развој кои се достапни претежно за нив.

Повеќето банки немаат специјални понуди за малите и средни претпријатија од секторите растител-
но и сточарско производство. Но повторно средствата на Словенечкиот регионален фонд за земјо-
делството често стојат неискористени. Во повеќето случаи фармите и малите и средни претприја-
тија во Словенија имаат ниски способности за кофинансирање и не постојат други инструменти за 
олеснување на процесот на добивање на финансии. Исто така знаењето за други можности на друг 
вид на финансирање е многу ниско во овие сектори.

И повторно, поголемите МСП од секторот, вклучувајќи ги и преработувачите ја бараат можност за 
финансирање во нормалната бизнис средина под неповолни услови.” 

ИНОВАЦИИ И ЕФИКАСНОСТ
“Иновативноста и ефикасноста треба да биде, како и во другите сектори, примената на современите 
или нови технологии за да се добијат добри производни резултати и да постои шема за додадена вред-
ност или директна продажба на производот. Најефикасен начин треба да бидат локалните ланци на 
снабдување и еколошка обработка и пакување. Производство во земјоделството, исто така, во помали-
те семејни фарми треба да биде структурирано и третирано како мал бизнис. Тоа не е случај за многу 
од нашите фарми, каде што работата на сопственикот и членовите на семејството не се калкулирани во 
пресметките и водењето на сметководствена евиденција е многу ретко. Значителни финансиски влезо-
ви се од вработување на сопственикот или член на семејството надвор од фармата (МСП).

Во случајот на Словенија иновацијата е, исто така, деловниот пристап кон семејната фарма и дизај-
нирање на мал бизнис на фармата во форма на комплементарни активности на неа.“

УЛОГАТА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ
Откривање и подготовка на добри практики во регионот според заед-
нички пристап. Учество во координативни состаноци, работилници, 
национални и меѓународни состаноци за отворање и затворање на про-
ектот.

Придонес за основните веб содржини на проектот веб-сајт, изработка 
на алатка ЈИЕ пакет за претприемачи и податоци за ЈИЕ Виртуелниот 
саем. Обезбедување на податоци за транснационално база на податоци, 
курсеви за е-учење и други потребни податоци.

Спроведување на дијагностика на потребите за обука за вработените во 
организациите за услуги за поддршка на мали и средни претпријатија 
во согласност со заедничка методологија, спроведување на едукација за 
курсевите за е-учење и обука на двајца иновативни актери за дијагноза. 
Превод на сите материјали на словенечки јазик и превод на алатката 
ЈИЕ Пакет за претприемачи и упатството за корисниците за Веб кон-
структорот.
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА
“CAFS има интензивна соработка со слични субјекти со Комората кои ги застапуваат интересите на 
своите членови во нивните земји. Во ЈИЕ постои соработка со Комората за земјоделство на Хрватска, 
Земјоделската комора на Војводина, Земјоделската комора на Србија и ФФРМ од Македонија. Исто 
така, постои соработка со коморите од австриските региони на Каринтија (Клагенфурт) и Стирија 
(Грац) и Асоцијацијата на фармерите во Трст (Италија).

Соработката на CAFS, како активен партнер во различни проекти од “Леонардо”, “Мед- Европа во Ме-
дитеранот”, “ЈИЕ Транснационалната програма за соработка”, програмите, поврзувањето партнер-
ски организации од Албанија, Бугарија, Грција, Романија, Италија, Ирска, Франција, Шпанија, Порту-
галија и други земји, е на високо ниво. Тековните проекти ги вклучуваат “ Agro-Start “, “ GuardEn “, “ 
SAGITER “ и голем број завршени проекти како “Wood r3”, “ Know in Target “, “New advisor”, “ Ecotool 

“ и други.
Преку соработка во LIFE+ проектот “Програма за управување на Натура 2000” CAFS е фокус партнер 
во сегментот на земјоделството (вклучително растителното и сточарското производство) во заштите-
ни подрачја. Вмрежување се случува со Институтот на РС за Природна конзервација, Институтот за 
рибарство на Словенија, Институтот за управување со води на Словенија, Словенечката служба за 
шуми и други организации кои се вклучени во прашањата поврзани со заштита на природата.

CAFS е активен член на меѓународни асоцијации како COPA COGECA, IALB и RACMED.”

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ
“Бидејќи многу од компаниите за преработка пропаднаа во последните години во Словенија, многу 
одгледувачи на зеленчук се потпираат на директна продажба (фармери на пазарот, на фарма ...) или 
преработка во мал семеен бизнис (комплементарни активности на фарма, ..) за локалните пазари. 
Исто така е присутна голема онлајн понуда на производи од фармите. Исто така и компаниите кои 
продаваат органски одгледуваните производи во форма на “органски кутии” за луѓето во градовите 
се активни. Постои растечка заедница на “партнер земјоделство” кој ги поврзува произведувачите со 
клиенти (исто со помош на интернет). Големопродажбата на пазарот со локални производи е мала, 
бидејќи количината (за купувачот) или цената (за одгледувачот) не се адекватни. Само неколку орга-
низации на производители, задруги или друг вид на организации на производители се маркетиншки 
видливи во Словенија “.

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
Извоз на производи со повисока додадена вредност (млечни производи, преработени месни произ-
води, конзервирано и преработено овошје или зеленчук ...).

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ РАСТИТЕЛНО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Природни услови, 
2. Иновативни технологии, 
3. Добар бизнис план, 
4. Можности за (ко) финансирање, 
5. Соработка
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БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ
 - Публикации и информатори од COPA COGECA (www.copa-cogeca.eu),
 - ЕУ Веб страница на теми од секторот (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/),
 - Веб страна за органско производство (http://www.fibl.org, bio-net Австрија; други со клучните 
зборови bio-anbau, органско фармерство, органско земјоделство... ),

 - Статистики (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, http://www.
stat.si/). 

 - Различни публикации со теми од секторот (локални списанија: Kmečkiglas, Zelenadežela, 
Kmetovalec...). 

 - Лични контакти со лица од советодавните служби во соседните земји (Австрија, Италија, и Хр-
ватска), размена на искуства со истражувачки (Земјоделски институт од Словенија) и универзи-
тетски тимови (Биотехнички факултет при Универзитетот од Љубљана и Факултет за земјодел-
ство и природни науки при Универзитетот во Марибор).

 - Учество на конгреси и средби со теми од растителното и сточарското производство. Собирање 
на традиционални практики на терен ...

ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО СЛОВЕНИЈА

Обезбедување на трансфер на иновациите и технологијата на фарми и 
мали и средни претпријатија во секторите е една од основните дејности 
на Јавната советодавна служба која е активна во CAFS (http://www.kgzs.
si/gv/eu-in-svet/english.aspx). Постојат 78 советници специјалисти за 
различни сектори, вклучувајќија и агро-економијата работат на обезбе-
дување на услуги за трансфер широк спектар на специјални знаење и 
иновации. Во 2012 година CAFS организира 2000 различни едукативни 
настани со 60.000 учесници, со помош на советници на 1200 фарми беа 
вклучени во ФАДН методологијата на сметководствена евиденција и 
230 постапки за „Национална професионална квалификација“ призна-
вање на надлежностите во растително и сточарско производство. Со-
ветници помогнаа во бизнис план воспоставување и други активности 
за 860 регистрации на комплементарни активности и голем број на дру-
ги мали и средни претпријатија регистрирани на фармите.
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Фарма за Овошје Трстењак - една од добрите практики е помошта на со-
ветниците (органско земјоделство, овоштарството и агроекономија) од 
Мурска Субота - Регионална канцеларија на CAFS во преструктуирањето 
на семејната фарма Трстењак, која се наоѓа во Строчја во близина на Љу-
томер за производство на органско овошје со преработувачките капаци-
тети финансирани од мерката 121 од Програмата за рурален развој и мала 
фармерска продавница со средства добиени со помош на оваа мерка 311 
од Програмата за рурален развој. Компанијата сега произведува свежи 
јаболка и круши, пресирани свежи и пастеризирано сокови, сушени ја-
болка и различни полу-преработени овошни производи за прехранбената 
индустрија (сушени јаболка, фил за колачи ...). Иновативниот сопственик 
формира, исто така, претпријатие со други засегнати страни за овошје, 
овошни производи, сирење и други рурални прехранбени производи и се 
наоѓа во три градови на Словенија. http://naravnisok.si/pages/o-nas.php

SrceSlovenije - » Срцето на Словенија « е бренд управувана од страна на 
“Центарот за развој на срце на Словенија ЛТД“, од Литија. Со поврзување 
на проекти, иницијативи, настани, производи, заедници и луѓето, се пра-
ви да се создаде уникатно искуство и локации за авантури во регионите 
на централниот дел на Словенија. Активностите се на неколку нивоа и во 
рамките на три развојни столба: животната средина, туризмот и претпри-
емништвото.

“Центарот за развој на срце на Словенија ЛТД“ е сопственик и оператор 
со брендот во соработка со носители и партнери на заштитените марки 
во регионот. Кооператива за рурален развој „Јарина“ е еден од столбо-
вите во развојот на Срцето на Словенија. Туристичките програми на Ја-
рина, кои вклучуваат предмети на културното наследство и го поддржу-
ваше проектот се фокусираше на промоција и маркетинг на локалните 
земјоделски производи. Таа е основана во 2004 година со спојувањето на 
претприемачи, земјоделците и угостители од регионот. Во првата година 
од работата беше ориентирана на мотивација и информации на луѓето 
да бидат вклучени во обука за сертификати и квалификации потребни 
за маркетинг на производи и услуги. Кооперативата поврзува локалните 
производители и потрошувачи и обезбедува локално произведена и здра-
ва храна. Тие почнаа со понуда на корпоративни подароци.

Во организацијата се вклучени пчелари, производители на уметнички 
производи и занаетчии, произведувачи на ароматични и лековити расте-
нија, локалните преработувачи на месо и сирење. Започна формирањето 
на мрежа на даватели на услуги во руралните средини. Кооперативата Ја-
рина продолжува да го спроведува пристапот „Од регионот за регионот“. 
Во последниве години кооперативата успешно стартуваше повеќе локал-
ни земјоделски пазари во заедниците од регионот. Кооперативата ги ис-
полнила условите за туристичка агенција за носење на гости во регионот.

Кооперативата е специјализирана во едукативни програми за деца од 
предучилишно и основно образование. Акцент е даден на зачувување и 
обновување на речиси заборавените професии како пчелар, овчар и др. 
Исто така е одлична во презентација на најдобрите практики на рурален 
развој во словенечкото село. http://www.srce-slovenije.si).
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Примери на организации за поддршка на МСП во Словенија 

Комора за земјоделство и шумарство  
на Словенија

Министерство за земјоделство и 
животна околина

Јавни советодавни услуги
Celovška 135
SI – 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Министерство за земјоделство
Dunajska 22
SIO-Ljubljana
SLOVENIJA

Агенција за земјоделски пазари и  
рурален развој на Словенија

Словенечки фонд за  
регионален развој

Dunajska cesta 160
SI -1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a SI - 1310 Ribnica
SLOVENIJA

Државна Банка на Словенија Словенечка Стопанска Комора

(Provincial Bank of Slovenia)
Kolodvorskaulica 9
1000 Ljubljana
SLOVENIA

Chamer of agrucultural and food porcessing 
enterprises
Dimičevaulica 13
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Технолошки парк Прекмурје БСЦ Центар за бизнис поддршка

Company for enterpeunership facilitation LTD
Plese 9a
9000 MurskaSobota
SLOVENIJA

Regional development ageny for Gorenjska
C. Staneta Žagarja
4000 Kranj
SLOVENIJA

Агенција за развој Козјанско ЛТД Развоен центар Срце на Словенија

SkladateljevIpavcev 17
3230 Šentjur
SLOVENIJA

Kidričeva ulica 1
1270 Litija
SLOVENIJA
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6. Како најдобро да се дијагностицираат и да се оценуваат иновативноста 
или ефикасноста на процесот на производство во  секторите растително и 
сточарско производство
 
Алатката за Ауто-дијагностика е онлајн алатка наменета за малите и средни претпријатија од економ-
ски простор на Југоисточна Европа активни во секторите растително и сточарско производство, кои 
сакаат да имаат подобар пристап до пазарните можности и спроведување на иновации. Оваа алатка 
е достапна на Веб страницата на проектот на англиски и на јазиците на сите партнери и нуди поед-
ноставена верзија на алатката за дијагностика и има исто така за цел да ги натера малите и средни 
претпријатија да контактираат со соодветните организации за бизнис поддршка, со цел да им се 
обезбеди подетална дијагноза и проценка. Во зависност од авто-дијагностички резултати, алатка 
автоматски ќе додели една од 3-те различни извештаи од авто-дијагностиката со препораки.

Методологијата на дијагностика се базира на претходните наодите на тематските работилници раз-
виени во рамките на компонентата три на проектот. Дијагностиката и проценката на МСП ќе се спро-
веде имајќи ги во предвид следниве два аспекта:

a) Пазарните можности: за откривање на можностите на пазарите во кои малите и средни прет-
пријатија веќе ги продаваат своите производи, откривање на можностите на нови пазари, мерки 
и средства за ефикасна промоција на производите, стратегии за пристап на пазарот, стратегии за 
интернационализација, итн

b) Дијагностика за иновации и технологија за откривање на можностите за иновации во однос на 
производниот процес како и можностите за технолошки иновации

Погледнете ја алатката за ауто дијагностика

http://www.agro-start-see.eu/
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Центар за Бизнис и Парламентарен Дијалог, Албанија

Центарот за Бизнис и Парламентарен Дијалог – CBPD Албанија има цел да се прикаже дека Албанија 
има најдобро информиран Парламент за бизнисот и најдобро парламентарно-информирана бизнис 
заедница во регионот преку зајакнати политички консултации помеѓу економските оператори и Пар-
ламентот на Албанија, обезбедувајќи интегритет, транспарентност и вклученост - а со тоа зајакну-
вање на демократските процеси. 

CBPD има за цел да игра важна улога во процесот на економска еманципација и процесот на инова-
ции во новите економски и политички услови создадени во нашата земја, врз основа на три принципи:

1. Економски развој базиран на новите технологии, иновации, образованието, информатичката 
технологија;

2. Социјална политика: Вработување, професионален развој, намалување на сиромаштијата; 

3. Стабилна и конкурентна економија, која ќе понуди: потенцијал и квалитативен раст, конку-
рентност на регионалните и глобалните пазари. 
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Главните стратешки цели на активностите на CBPD се: Поддршка на бизнис, професионалните, стра-
тешките и политичките капацитети за да се соочат со динамичните предизвици и промени наметнати 
од страна на развојот; Олеснување на процесот на само-еманципација на бизнисите за да бидат во 
можност да ги артикулираат и ги претставуваат своите потреби и нивните акционери; Развој и дистри-
буција на технолошки, социјални и економски новитети во заедничкиот процес на учење; Поврзување 
на интересите на давателите на надворешни услуги, податоци и пазарно производство и изворите на 
иновации, на таков начин што може да се воспостави функционален систем, во кој двете страни (по-
барувачка-понуда) се подеднакво развиени; Проширување на знаењата и подлабоко разбирање на 
економските и политичките прашања, кои се од суштинско значење за државата, бизнисот и нивната 
зголемената ангажираност; Помош во идентификувањето на конфликтни и договорни области во 
врска со суштинските интереси, економски и политички цели и потреби. 

ИНОВАЦИИ И ЕФКАСНОСТ
“Од наша гледна точка иновации и ефикасност значи поврзување на секторите растително и сточар-
ско производство со знаење, мрежи и институции”.

УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

CBPD претставуваат еден од ИПА партнерите на проектот, давајќи до-
дадена вредност на АГРО-СТАРТ во однос на познавањето на потребите 
за обука и поддршка на претприемачите. CBPD е еден од партнерите ди-
ректно задолжен за организација на транснационалните работилница 
со цел да придонесе кон идентификување на добри практики поврзани 
со олеснувањето на претприемништвото.
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ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО АЛБАНИЈА

ALBIDEA: Дигитализација на процесот на одгледување на свињи–
RFDI метода

Albidea, има сопствен ланец на одгледување на свињи, преработка на 
месото и продажба во сопствени продавници. ALBIDEA е единствен 
центар кој користи дигитална технологија за подобрување на процесот 
на одгледување на свињи и имплементирање на стандардите за безбед-
ност на храната. Овој центар има затворен систем на производство и 
продава производи со бараните стандарди на пазарот. Нивните произ-
води се барани од клиентите. Исто така нивниот центар за Истражу-
вање и Развој дистрибуира материјал за нивната раса на свиња ALBIDEA 
(расплоден материјал) до фармерите вклучени во процесот на одгледу-
вање на свињи. 

Создавање на услови за квалитетен живот на фармите за производ-
ство на свеж зеленчук во Албанија 

Центарот за интегрално земјоделство во Албанија (CIAA) работеше со 
група од 19 производители на партиципативен начин на изработка на 
студија на случај. Одгледувачите ги собираа податоците за нивната 
продажба, работна сила , трошоци и други аспекти од нивниот бизнис. 
Потоа тие креираа финансиските показатели што им дозволува да се 
споредат малите, средните и големите фарми на начин на кој се почиту-
ва нивната доверливост. Целта не беше да се обезбеди целосна економ-
ска анализа на нивното работење, туку да обезбедат основи за споредби 
меѓу фармите и дискусии за тоа како да се изгради квалитетен живот 
од земјоделство.

Microen Solutions: Управување со отпадот од храна со помош на Пи-
ролиза со Микробранови 

Пиролиза на биомасата е област која има добиено големо внимание во 
последно време од истражувачите и развивачите н технологија поради 
голем потенцијал за претворање на отпад од земјоделскиот сектор, во 
енергија.

За повеќе информации за овие примери можете да се обратите на Цен-
тарот за Бизнис и Парламентарен Дијалог – CBPD Албанија
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА

“CBPD учествува во вмрежување и стратешки партнерства преку ИКТ онлајн платформите: www.agro.
al, www.eubusinessrelay.al; преку обуки и преку имплементација на проекти и и и изработки на студии 
на случај.”

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ
www.mbumk.gov.al
www.azhbr.gov.al
www.agro.al
www.eubusinessrelay.al
www.aida.gov.al

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
“Одржување на блиски односи со клиентите и партнерите; ТВ спотови и медиумски промоции; Учество 
на саеми и изложби; Маркетинг стратегии за Социјалните медиуми - FACEBOOK“

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
“Извоз/Увоз, Техничка соработка, Кооперантски односи”

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ РАСТИТЕЛНО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Добар бизнис план кој вклучува и вистинска идеја за бизнис 

2. Квалификувани и професионални човечки ресурси

3. Добри искуства од успешни слични бизниси

4. Финансиска поддршка

5. Маркетинг план заснован на студија на пазарот врз основа на типот на производи. 
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7. Ефективен пристап за трансфер на технологија и иновации кон МСП 

И покрај значителните предизвици во процесот на пренос на знаење на МСП од растителното и сто-
чарското производство, постојат иновативни методи на трансфер на технологија кои можат да бидат 
многу ефикасни во контекст на МСП. Земјоделците мора постојано да воведуваат нови производи и 
процеси, и постојано да ја развиваат нивната база на знаење, како одговор на современите техно-
лошки и социјални промени.

Со оглед на тоа што МСП се главни двигатели на економијата во Европа, а нивната потреба да се 
адаптираат  на притисокот од промените во секторите би требало МСП да бидат главни корисници на 
знаењето добиено од истражувањата, но влијанието на знаењето добиено со новите истражувања на 
МСП е маргинално и повеќето од нив не соработуваат со академската истражувачка заедница.  

Се чини дека постои неусогласеност помеѓу концептуалниот пристап на истражувачите и практични-
от пристап на менаџерите на МСП. Истражувачите треба да ги презентираат истражуваното знаење 
во форма што е корисна и применливо во рамките на практичните ограничувања на малите и средни 
претпријатија и мора да бидат свесни за одредени притисоци врз малите и средни претпријатија, об-
ично недостаток на време, недостаток на ресурси и работна сила.

Методологиите за трансфер и развој на нови технологии од истражувањето во мали и средни прет-
пријатија мора да биде соодветен во контекстот на МСП.

Технологијата може поопшто да се прикаже како знаење инкорпорирано во нови производи, бизнис 
методи или техники и трансферот на технологија претставува секоја ситуација, во која технологијата 
се разменува помеѓу организации или внатре во организацијата помеѓу секторите.

Знаењето е често скриено посебно кога се работи за знаење базирано на искуство, ваквиот тип на 
знаење дури и кога е кодифицирано останува многу тешко за трансферирање.

Поранешните пристапи за трансфер на технологија беа многу пасивни; Има малку примери на орга-
низации за поддршка кој активно се вклучувале во трансферот на знаење кон МСП. 

Клучните карактеристики на успешни активни пристапи за трансфер на технологија се:

 - Трансфер на технологија мора да се посматра како активен, колаборативен процес; 

 - Трансферот на технологија мора да се случи преку луѓе; 

 - Трансферот на технологија се пренесува селектирано со високо ниво на поддршка при процесот;

 - Бирократијата треба да биде минимизирана;

 - Трансферот на технологија е најефикасен кога се фокусира на клучните процеси; 

 - Трансферот на технологија мора да се концентрира на „како“ и „колку“, индикаторите на процеси-
те се потребни исто како и мерливи индикатори на влез/излез. 
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Центарот за истражување и технологија - Грција 
- Институт за истражување и технологија -Тесалија - 

CERTH-IRETETH Грција 

Институтот за истражување и технологија - Тесалија (IRETETH) е еден од институтите на Центарот 
за истражување и технологија - Грција (CERTH), кој е правен, непрофитен субјект организиран под 
покровителство на Генералниот секретаријат за истражување и технологија (GSRT) на грчкото Минис-
терство за образование и верски прашања.

Главна цел на Институтот е да спроведува основни и применети технолошки истражувања кои водат 
кон нови производи и услуги со индустриско, економско и социјално влијание и ги поддржува по-
требите за истражување и развој на локалните, националните и европските индустриски и владини 
институции. IRETETH работи на:

• Зголемување на индустриски и претприемачката динамика на претпријатија во регионот и промовира 
создавањето на нови компании базирани на економија на знаење.

• Воспоставување на услуги за индустријата за олеснување на врските со: а) истражување и технолошки 
активности во секторите на I.RE.TE.TH. и б) споредни или додатни(spin-off) активности во специјали-
зираните технолошки сектори.
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• Го олеснува примарното земјоделско производство, како и неговиот развој во рамките на новата 
земјоделска политика.

• Го зајакнува високото образование во регионот, нудејќи комплементарна инфраструктура, мотиви-
рање на тековната научни сила и привлекување на нови научници.

Секторот за Земјоделска технологија на IRETETH, кој е одговорен за проектот АГРО-СТАРТ, се за-
нимава со промоција на истражување и услуги во областа на одржливо земјоделско производство, 
управување со животната средина во руралните области и технологија на преработка на дрвото. Сек-
торот адресира прашања како што се паметно земјоделско производство во контролирани услови, 
интегрирано и органско производство на земјоделски производи, рационално користење на водата и 
почвата, информациони и компјутерски технологии во земјоделството (прецизно земјоделство), еко-
лошкото влијание на земјоделските операции, сточарството, вклучувајќи исхрана и благосостојба на 
животните, следење на храната и дрвна технологија. Овој сектор во Грција ја создал првата рурална 
опсерваторија за животната средина за краткорочна прогноза на загадувањето на воздухот и про-
учување на ефектите од загадувањето на растително и животинско производство. Го координира и 
првиот кластер во дрвната технологија.

IRETETH тесно соработува со малите и средни претпријатија во регионот на Тесалија и придонесува 
за трансферот на иновациите и технологијата во претпријатијата, додека Сектор за земјоделска тех-
нологија ја отвора инфраструктура за експериментални фарма за земјоделците и претприемачите. 
IRETETH игра важна улога во создавање на иницијативи и проекти поврзани со сектор во регионот 
на Тесалија. Таа има учествувано во неколку проекти на регионално, национално и транснационално 
ниво и неодамна заврши голем национален проект (Регионален иновации - Полињата на Тесалија) 
која се фокусираше на земјоделскиот сектор и се занимаваше со промоција на агро-прехранбени 
кластери, со цел да се поддржат традиционалните индустриски сектори со иновациски активности, 
поттикнување на приватниот сектор да инвестира во истражување и технологија и зголемување на 
конкурентноста.

IRETETH веќе создаде технолошка платформа: “Храната на Тесалија“, по успешниот пример на Ев-
ропската технолошка платформа “Храна за живот”. “Храната на Тесалија“ разви стратешка техно-
лошка мапа кој ги идентификуваше потенцијалните технички и технолошки недостатоци и маркетинг 
пречки во областа на производство на храна во Тесалија и препорачува активности за да се надминат 
овие недостатоци и пречки кои ќе претставуваат важно средство за размена и собирање на информа-
ции за време на проектот и пошироко од тоа.

IRETETH, исто така, обезбедува научна поддршка на мали и средни претпријатија од сектор на рас-
тително и сточарско производство за прашања како што се управување на контролирани услови на 
производство во затворен простор, дизајн за градење и конструкција, управување со енергијата, при-
мената на ИКТ и автоматизација, итн
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УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

Во рамките на Проектот АГРО-СТАРТ, IRETETH е одговорен за спрове-
дувањето на Работниот Пакет 5 - „Зголемување на свеста за иновациите 
и технологијата на МСП со цел да им овомзможи подобар начин за иско-
ристување на можностите на пазарот“. Овој РП го тестира еден од прис-
тапите интегрирани во ЈИЕ Протоколот, за тоа како најдобро да врши 
дијагностички и проценка на МСП во секторите растително и сточарско 
производство, давајќи им поддршка за да им се подобрат можностите 
за пристап на пазарот и спроведување на иновации (технолошки, на 
производниот процес и оперативни).

За РП5, IRETETH ќе развие заеднички дијагностички приод , врз осно-
ва на претходни наоди на тематски работилници на РП3 и ќе подготви 
краток извештај за тоа како да се спроведе предложените дијагностики 
и процени следејќи го заедничкиот пристап кој ќе ги земе во предвид 
заедничките предизвици за подрачјето на ЈИЕ, како и специфичните 
предизвици за одредени подрачја. IRETETH, исто така, ќе подготви 
заеднички извештај за дијагностиката со препораки, вклучувајќи ги и 
резултатите од препораките од сите партнери.
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ПРЕДИЗИВИЦИ 

МСП во секторот растително и сточарско производство во Грција се соочуваат со сериозни проблеми 
во одржување на нивната конкурентност на локално и национално ниво и на европскиот пазар. Рас-
тителното и сточарското производство се карактеризира со недостаток на интернационализација и 
нецелосно искористување на нивните можности што се должи на недостаток на свест за важноста 
од прифаќање на иновации и особено иновативни пристапи за претприемништво. На моменталното 
ниво на конкурентност на пазарот, претпријатијата мора да организираат ефективни производствени 
системи, со цел да бидат во можност да ги исполни барањата на пазарот.

МСП имаат ограничени финансиски и човечки ресурси и тие обично немаат напредни алатки за пла-
нирање, кои се од суштинско значење за развојот.

Што се однесува за финансирањето, Грчкиот Сојуз на банките, според една неодамнешна студија, 
смета дека пристапот до финансиски средства за малите и средни претпријатија е доста тежок, осо-
бено за новоформираните. Во моментов, постојат 4 + 1 главните алатки за финансирање: субвен-
ции, банкарски заеми (долг и краток рок), капитални вложувања, приватните инвестиции (или на ниво 
на семејство или на бизнис ниво, на пример, бизнис ангели) и финансирање преку заедница(crowd). 
Овие алатки може да се користат одделно или заедно, во зависност од видот, потребите и фаза на 
развој на секоја компанија.”

ШТО ВОДИ ДО ИНОВАЦИЈА И ЕФИКАСНОСТ?

„Производствен процес кој се базира на истражување и иновации. Производствен процес во кој 
резултатите од истражувањата се ефикасно вградени во синџирот на производство.“

ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА

„IRETETH соработува со многу МСП кои придонесуваат кон проектните цели и може да развие мре-
жа за промовирање на соработка, размена на добри практики и искуства, со цел да се зголеми со-
цио-економски бенефит во рамките на грчкиот земјоделски сектор. IRETETH соработува со локални, 
регионални и национални институции, комисии и тела кои се поврзани со креирањето на политиката 
во земјоделскиот сектор . IRETETH е во контакт со главните актери во земјоделскиот сектор на ло-
кално, регионално и национално ниво, вклучувајќи ги креаторите на политиките, засегнатите страни, 
јавни и приватни земјоделските институции и претпријатија од овој сектор. Покрај тоа, тој сорабо-
тува со Истражувачки центри од различни земји низ Европа. IRETETH исто така, претставува клучен 
партнер за дисеминација на резултатите при што е способен да создаде атмосфера на размената 
на добрите практики не само меѓу партнерите, туку, исто така, во поголем обем. На крај, IRETETH 
работи со регионот на Тесалија кон развојот на AGROPOLIS : иновациски агро-прехрамбн кластер во 
регионот на Тесалија, кој ќе го поддржи проектот и ќе придонесе за дисеминација и искористеност 
на резултатите.“
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ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО ГРЦИЈА 

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ 
 - Вклученоста на специјализирани професионалци во создавање на соодветни маркетинг план.

 - Вклучување во онлајн бази на податоци. 

 - Учество на саеми и изложби.

 - Дисеминација преку локални медиуми.

 - Соработка (кластери): Идејата за соработката меѓу малите и средни агро-бизниси во процесот на 
развивање на соодветна околина и соодветни алатки. На комерцијално ниво, регионалните произ-
водители треба да настапуваат кооперативно. 

 - Изработка на Анкети.

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
“ВМРЕЖУВАЊЕ Развивање на мрежа на три нивоа: малите и средни претпријатија во земјоделско-пре-
хранбениот сектор со стратешкиот извоз концепт и можности за понатамошна соработка, поврзани 
со професионалци. Со професионалците може да се создаде додадена вредност при извозот на 
храна, преку создавање на “место” каде што експертите може да комуницираат и да се вклучат во 
процесот на извоз, како и дистрибутерите/увозниците. Градење на односи со овие клучни засегнати 
страни со цел да се олесни пристапот на странските пазари.”

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ РАСТИТЕЛНО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Пазарни анализи

2. Квалитет на производи

3. Промоција - маркетинг

4. Ефикасно користење на ресурсите

5. Иновации 

Развој на специјализирани протоколи за сертификација на стакленички култури. Националните протоколи (Агро 
2-1 и 2-2) за сертификација во производството на храна не можат директно да се користат за високата технологија 
на стакленичко производство. Тие треба да бидат конкретно прилагодени за овие технологии.

Развој на систем за следливост од нива до трпеза со RFID сензори кои се способни да измерат одредени индикато-
ри (т.е. температурата на воздухот, влажноста на воздухот, забрзување, СО2 концентрација и сл.)

Со развојот на информациски систем за управување со фарма за поледелски култури кој ги вклучува стандардите 
и правилата на ЕУ, информации од сензори, on-line метеоролошки податоци, помага на корисникот (земјоделец) 
во процесот на донесување одлуки за ефикасно користење на енергијата и ресурси.
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Примери на организации за поддршка на МСП во Грција

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

 - Меѓународна асоцијација за растителна наука www.ishs.org

 - Светска организација за храна на ОН www.fao.org

 - Работна група за животни http://www.animaltaskforce.eu/

 - Agrolook – Меѓународно списание за растително производство http://www.agrolook.com/

 - Весник за фармерство http://www.agweb.com/farmjournal/

 - Весник: Инженеринг на биосистемо

 - Весник: Компјутери и електроника во земјоделството

 - Растителна хроника

 - Истражувања во корист на малите и средни претпријатија, ФП7 програмата 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=n7qJSvTSltcdQFnyL
hL1mTnfG3Gh8KPtBLpnThZxmTnyj9QTnb18!1078437264?callIdentifier=FP7-SME-2013#wlp_call_FP7

 - “Соработка”, Националната рамковна програма (www.gsrt.gr)

 - JEREMIE (Заеднички европски ресурси за микро и средни претпријатија) им овозможува на земјите од 
ЕУ да ги користите структурните фондови на ЕУ за поддршка на малите и многу малите бизниси. Во 
некои земји од ЕУ, микро провајдери имаат корист од гаранции, заеми и капитал. 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm)

 - JASMINE (Заедничка акција за поддршка на институциите за микрофинансирање во Европа) го по-
добрува капацитетот на микро услуги и им помага да станат одржливи и препознаени оператори на 
кредитниот пазар. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm)

 - COSME е програма на ЕУ за конкурентноста на претпријатија и водење на мали и средни претприја-
тија (МСП) 2014-2020 со планираниот буџет на 2,3 милијарди. 
(http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm)

Индустриска асоцијација во Тесалија и 
Централна Грција (AITG) Enterprise Europe Network- Грција

www.sbtke.gr www.enterprise-hellas.gr

Комора за трговија и индустрија -Магнезија Стопанска и индустриска комора - 
Трикала

www.c-magnesia.gr www.trikala-chamber.gr

Стопанска и индустриска комора -Кардица Развојна агенција на Трикала
www.karditsacci.gr www.kenakap.gr

Развојна Агенција на Лариса Развојна Агенција на Кардица
www.aenol.gr www.anka.gr

Развојна Агенција на Пилон – Магнезија
www.eapilio.gr
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Што се иновации?
 ….во растително производство

Клучни предизвици во растителниот сектор се: заштита на почвата, наводнување, и контрола на штет-
ници и на болести.

Квалитет на почвата е капацитетот на специфичен вид на почвата за да функционираат во рамките на 
природните или во границите на контролиран екосистем за да се одржи растителната и животинска 
продуктивноста, одржување или подобрување на квалитет на водата и воздух, поддршка на човеко-
вото здравје и живеење.

Иновативни решенија за заштита на почвата:

 - Пневматици за низок притисок на тлото;

 - Контролиран сообраќај на фарма(CTF) и планирање на рути;

 - Ултра лесни машини, микро обработување, нулта сила на притисок. 

 - Недостатокот на вода е меѓу најголемите ограничувања за максимален потенцијален раст на рас-
тенијата. 

Иновативни решенија за наводнување:

 - Решенија за микро-наводнување (капка по капка наводнување);

 - AirDrop е систем за наводнување со цел да се искористат предностите на процесот на конденза-
ција за да се произведе водата од воздухот.

 - Заштита на вода со технологија на мембрана: нова технологија за подземно задржување на вода-
та која драстично ја намалува потребата за наводнување преку задржување на најмалку од 50% 
од влагата во земјата во кореновата област. 

Иновативни решенија за контрола на болести и штетници 

Зголемувањето на глобалната популација, климатските промени и зголемената побарувачка на храна 
не принудуваат да се користат повеќе интензивни земјоделски методи. Сепак, проценето е дека 40% 
од целата произведена храна содржи пестициди. (Извор: University of Southampton)

Предизвик за мали и средни претпријатија во однос на контролата на штетници и болести претставу-
ва развој и маркетинг на иновативни и одржливи решенија, со често ограничен буџет и ресурси и 
против значајна конкуренција.

 - Одржлива контрола: природни елементи како чад од дрва и цел ранг на есенцијални масла (чајно 
дрво, еукалиптус, итн);

 - Биотехнологија во контекст на одржливи земјоделски;

 - Иновативна технологија на честички од восок како механизам на замка.

Најновите достигнувања на ИКТ во земјоделството вклучуваат роботика, каде што повеќе мали ин-
телигентни машини може да заменат голем број трактори и да се зголеми работната искористеност.

Иднината на земјоделските фарми е енергетски ефикасно одгледување со лесни машини, прецизно 
земјоделство и роботиката.
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Регионална Федерација на фармерите од Пуглија - 
CONFAGRICOLTURA PUGLIA, Италија

Регионалната федерација на фармерите од Пуглија (Federazione Regionale Agricoltori di Puglia), 
Confagricoltura Puglia, е една од 18 регионални федерации, кои се дел од Confagricoltura, организи-
рани за застапување и лобирање на италијанскиот земјоделски претприемач .

Confagricoltura Puglia е непрофитна асоцијација која работи на претставување на Провинциските 
синдикати, како и нивните партнери и професионални групи, во однос на регионалните и други аген-
ции кои работат на регионално ниво.

Исто така, различните организации припаѓаат на Confagricoltura Puglia. Преку споделување на заед-
ничките насоки и цели, тие ги третираат специфични проблеми на фармерите од Пуглија.

Confagricoltura Puglia промовира и координира иницијативи за подобрување и помош на Провин-
цискиот Синдикат во активности поврзани со институциите и административните функции на реги-
оналните и на другите агенции кои работат во регионот. Таа, исто така, ги проучува земјоделските 
проблеми, обезбедува услуги и ги врши сите активности од регионален интерес.
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ПРЕДИЗВИЦИ
„МСП во целните сектори имаат дополнителни тешкотии, во споредба со оние во другите сектори, тоа 
се должи главно на отежнатиот пристап до кредити поголема недоверба од страна на кредитните 
институции за поддршка на претприемачки иницијативи во овие сектори. Покрај тоа, постои помал 
акцент на регионалната политика за поддршка на земјоделското производство, како и прекумерната 
бирократија, составена од безброј обврски и одредби.”

ИНОВАЦИИ И ЕФИКАСНОСТ 
„Иновации подразбира процесот на производство со кој може да се подобри рентабилноста на про-
изводството во целните сектори, преку имплементација на технологии со кои ќе се овозможи поефи-
касно и одржливо користење на факторите на производство, но со кои исто така можат да се обез-
бедат нови производи со кои подобро се адресираат предизвиците на меѓународните пазари преку 
нови стратегии и бизнис иницијативи.

„Може да се спомнат следниве примери: градинарски производи одгледувани под пластеник со ком-
пјутеризираните системи на управување; свежо-сецкани производи, што повеќе одговара на потре-
бите на модерниот потрошувач; автоматизирани земјоделски системи (автоматски системи за хра-
нење, молзење, итн); органско и квалитетно производство; интеграција на производствените синџири, 
и така натаму.”

УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

Confagricoltura Puglia како организација претставник на земјоделците 
- претприемачи е ефективен соговорник за прашањата и проблемите на 
претприемачи кои работат во целните сектори. Долгогодишното иску-
ство на теми од италијанскиот земјоделскиот сектор е ставено на рас-
полагање на проектните активности за имплементација на ефективни 
и соодветни алатки.
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ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО ИТАЛИЈА
 

Обука за креирање на услуга за инвестирање во обновливи извори на 
енергија: Confagricoltura Puglia организира обуки – одобрени и финанси-
рани од организацијата For.Agri и реализирани во соработка со Enapra, 
Комитетот за образование на Confagricoltura – за дел од вработените во 
Провинцискиот Синдикат за подготовка на буџет и бизнис план за фар-
мите кои инвестираат во обновлива енергија. Обуките беа спроведени во 
2012 година во две сесии во Бари и Бриндизи. Учесниците се стекнаа со 
повеќе вештини во однос на совети и помош за фарми, МСП, во проценка 
на потребните средствата и во аплицирањето за финансирање врзано за 
инвестиции во алтернативни извори на енергија.

Технички информативни сервиси за подобрување на земјоделското 
производство: Анга Пуглија, регионална организација на млади фармери 
од Confagricoltura Puglia, обезбеди технички информативни сервиси за 
начинот на одгледување на типичните Апулиански растенија, целна гру-
па на оваа услуга се младите фармери сопственици на МСП. Оваа услуга е 
активна околу 7 години. Confagricoltura Puglia оддржува релации со јавни 
и приватни истражувачки институции со цел да се олесни трансферот на 
технолошки иновации во земјоделски менаџмент и земјоделското произ-
водство до земјоделските производители. Посебно, обезбедени се најнови 
информации за најновите решенија во областа на наводнувањето, исхрана-
та, контрола на штетници, кроење, берба, и др.

Услуги за помош за производство на биомаса за производство на био-
гас од специјални растенија: Во рамките на своите услуги за фармерите, 
Конфагрикултура Бриндизи која е членка на Confagricoltura Puglia, обезбе-
дува техничка консултантска поддршка за производство на биомаса за про-
изводство на биогас. Оваа услуга е активна околу 3 години. Confagricoltura 
обезбедува совети и помош за фарми за спроведување на процеси ориен-
тирани кон производство на земјоделска биомаса за биогас од специјални 
култури. Нашата организација е во контакт со истражувачките институции 
и компании, за идентификација на оптимални и повеќе профитабилни ре-
шенија за фармерите и во исто време, за обука и преквалификација на вра-
ботените кои работат на овие услуги. Активностите за поддршка се движат 
од подготовка на договори со компании сопственици на дигестори за про-
изводство на биогас, за техничка поддршка „во полето“ за производство на 
биомаса со соодветни карактеристики. Услугата обезбедува континуирано 
следење на процесот на производство, поддржан од страна на двајца екс-
перти-агрономи, кои помагаат на фармите.
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА

„Confagricoltura Puglia е дел од партнерската мрежа која ги вклучува различните локални актери, на-
ционални и регионални институции, економски и социјални партнери, вклучувајќи ги и кредитните 
институции, деловните асоцијации и регионалните синдикатите. Конфагрикултура Пуглија исто така 
е во контакт со истражувачки институции, универзитети и други регионални федерации на Конфагри-
култура.“

ОСТАНЕТЕ ИНФОРМИРАНИ
 

Информациите доаѓаат од различни извори: од Confagricoltura Puglia (националната организа-
ција) преку средби, билтени и брифинзи, или преку Веб страницата на Организацијата (http://
www.confagricoltura.it/); регионални институции, преку e-mail, официјалните акти или преку 
Веб страници (http://svilupporurale.regione.puglia.it/; http://www.regione.puglia.it/; http://www.
sistema.puglia.it/); Европски и национални институции преку официјални акти или соодветни-
те Веб страници (http://europa.eu/; http://ec.europa.eu/; http://www.europarl.europa.eu/; http://
ue.eu.int/; http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm; http://www.politicheagricole.it/; http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/); кредитни институции и стопански комори (http://www.abi.it/; 
http://www.unioncamere.gov.it/); истражувачки институции и универзитети, преку публикации 
или Веб страници (http://www.inea.it/; http://www.ismea.it/; http://www.agr.uniba.it/); Медиуми-
те во секторот и нивните Веб страници (http://www.agrisole.it/; http://www.informatoreagrario.
it/; http://www.edagricole.it/; http://www.agrapress.it/; www.freshplaza.it/; и др.).

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ 
„Активности за поврзување на компаниите кои се активни во секторот и иницијативи за интернациона-
лизација (учество на саеми, бизнис мисии и состаноци во странство, развој на трговски мрежи, е-тр-
говија); поврзување на производителите од одреден регион и креирање на интегрална понуда која 
вклучува и други сектори како вински, гастрономски и културен туризам.“

ЕФИКАСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... 
„Се фокусира на иновација на производи и процеси, производство на одредени видови производи, 
идентификација на специфични целни клиенти, позиционирање на врвот на пазарот (квалитет на 
производите), производи кои се поврзани со територијата и квалитетот на животната средина.“

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ РАСТИТЕЛНО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 
1. Иновација на производи и процеси;

2. Квалитет на производите;

3. Развој на комерцијални мрежи и интернационализација;

4. Поврзување помеѓу операторите;

5. Диверзификација на производството и зајакнување на врската со регионот и околината.
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Пример на организации за поддршка на МСП во Италија:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (Министерство за Земјоделство, 

Храна и Шумарство)

Ministero dello Sviluppo Economico 
(Министерство за Економси Развој)

Giuseppe Blasi (Director of Department of European and 
International Policy and Rural Development)
Sede: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Telefono: +39 06 46655056 - 5057
Fax: +39 06 4881707 
E-Mail: dipeisr.capodipartimento@mpaaf.gov.it

Giuseppe Tripoli (Director of the Department 
for Enterprise and Internationalisation)
Via Molise, 2 - 00187 Roma 
Tel. +39 06 4705 2642 / 2158 
Fax +39 06 4705 2017 
E-mail dipartimento.impresa@mise.gov.it

Associazione BancariaItaliana (ABI) 
(Италијанска асоцијација за банкарство))

Unioncamere – Camere di 
Commerciod’Italia (Италијанска 

стопанска комора)

Piazza del Ges?, 49 - 00186 Roma
Tel. +39.06.6767.1
Fax +39.06.6767.457
E-mail: abi@abi.it

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma 
Tel.: +39 06.47041 
Fax: +39 06.4704240
E-mail: unioncamere@cert.legalmail.it 
(certified mail)

Regione Puglia – Area Politiche per lo 
SviluppoRurale (Регион Пуглија – Сектор за 

рурален развој) (SEE area)

Regione Puglia – Area Politiche per 
lo SviluppoEconomico, ilLavoro e 
l’Innovazione (Регион Пуглија – 

Политики за економски развој, труд 
и иновативни области) (SEE area)

Papa Pagliardini Gabriele (Direttore)
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari 
Telefono: +39 080 5405106 
Fax: +39 080 5405224
Email: g.pagliardini@regione.puglia.it

Antonella Bisceglia (Direttore)
Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari
Tel.: +39 080 5406934
Fax: +39 080 5405960

Camera di Commercio di Bari (Стопанска комора на Бари) (SEE Area)
Sede Centrale

C.so Cavour n. 2 - 70121 Bari
Tel. +39 080.2174111 (Centralino)

Fax +39 080.2174228
E-mail: cciaa@ba.legalmail.camcom.it (certified mail)
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Што е иновација?
 …Во сточарството
Сточарите се соочуваат со неколку предизвици, се повеќе и повеќе моќни технологии се на распола-
гање, но во исто време, општеството е загрижено за влијанието на новите практики за размножување 
и намената за која новите технологии се користат. Друг предизвик е и конкуренцијата во глобалниот 
пазар. 

Критериуми за одржливост на сточарските фарми во Европа се:

 - економската ефикасност во сточарско производство;

 - влијанието на животната средина

 - квалитет (вклучувајќи безбедност) на производите од животинско потекло;

 - благосостојба на животните на фармите 

Одржливоста во одгледување и размножување на животни се гледа кога овој процес е управу-
ван од професионални организации и придонесува во одржување и добра грижа на животин-

скиот генетски материјал и негово зачувување за идните генерации
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Федерација на Фармерите на РМ

Федерацијата на фармерите на РМ (ФФРМ) има за цел да ги унапредува и заштитува економските, со-
цијалните и културните интереси на фармерите и земјоделските групи/здруженија. 

Целите на ФФРМ се да ги промовира и застапува членовите, да насочува контакт на владата и меѓуна-
родните организации за нивните дискусии со македонските земјоделци, да воспостави и развие форум 
за земјоделците и земјоделските групи и здруженија да дискутираат за економски, политички, структурни 
и стратегиски прашања како и за рурален развој и заштита на животната средина важни за земјоделскиот 
сектор во Македонија.

Нашите активности вклучуваат, но не се ограничени за развивање услуги за членовите и нечленовите, ор-
ганизирање на конференции, семинари, симпозиуми, обуки, изложби и видео-презентации, покренување 
и спроведување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите 
и задачите на ФФРМ, учествување во работните групи на надлежните органи и институции во насока на 
унапредување и заштита на интересите на земјоделците, соработка со сродни домашни и странски орга-
низации, формирање на стручни тимови во областите за технички, финансиски, правни и маркетинг услуги 
согласно целите на ФФРМ, упис на нови членови, издавачка дејност.
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ИНОВАЦИИ И ЕФИКАСНОСТ
„Иновативните системи се воведуваат за олеснување на промените и полесно прилагодување на нив. 
Улогата на земјоделството се менува со општествените очекувања и зголемување на функционал-
носта на земјоделството и руралните средини, тоа е критично важно да се обезбеди поддршка на 
земјоделците и руралните претприемачи, која им е потреба за да се прилагодат. Актерите кои се ди-
ректно поврзани со пазарите мора да се стремат да развијат иновации врз основа на побарувачката. 
Клучен предизвик за земјоделските системи на знаење и иновации е да помогнат во подобрувањето 
на преработката, маркетинг и додадена вредност на земјоделското стопанство, како и истражување 
на нови можности во нови рурални и еколошки услуги.“ 

ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА
„ФФРМ ја поддржува идејата за реактивирање на Балканската мрежа на земјоделски организации 
(BAAN), која беше иницијатива од страна на албанските организации. Состаноците одржани во 2011 
година, 2012 и 2013 година имаа за цел да ги истражуваат можностите и интереси меѓу членовите на  
BAAN за идното функционирање на Мрежата. Претставници од ФФРМ присуствуваа на состаноци 
во Косово и Албанија кои се организираа на иницијатива на BAAN. Учесниците се согласија да про-
должат со соработка преку формализирање на BAAN, но ќе има одредени критериуми за членство.  
ФФРМ презеде лидерската позиција во процесот на формализација на мрежата.“

УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

ФФРМ го изработи Комуникацискиот план кој ги вклучува следниве ас-
пекти: цели, целни групи, стратегии за успешно пристапување до цел-
ните групи, пораки за проектот прилагодени на целните групи, алатки 
за комуникација, интерна комуникација, надворешна комуникација, 
времето рамка, методи на евалуација и индикатори, алатки за монито-
ринг и евалуација на планот, клучните моменти на евалуација.

ФФРМ го подготви корпоративниот имиџ на проектот имајќи ги во 
предвид елементите од ЈИЕ визуелен идентитет и ги подготви сите ма-
теријали потребни за проектот и брошура. ФФРМ, исто така, ќе го орга-
низира завршниот настан на АГРО-СТАРТ.

ФФРМ ги промовираше сите активности на проектот и работи на зголе-
мување на видливоста на сите активности и на проектните резултати.

ФФРМ ги следи комуникациски активности и врши оценување на нив-
ното влијание и е вклучена во обезбедување помош за заинтересирани-
те страни од ЈИЕ преку e-mail адреса вклучена на Веб страната на про-
ектот.

Овие се само дел од нашите активности при што ФФРМ зема активно 
учество во сите активности на проектот.
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Примери на ефективни пристапи за трансфер на технологија и иновации 
во МСП во Р. Македонија

Примерот на трансфер на технологија на Фондацијата Бизнис Стартап Центар 
(БСЦ) - Битола го илустрира процесот на развивање на индустриската техноло-
гија: машина за сушење печурки или други сезонски свежи прехранбени произ-
води. Со цел да ја зголеми својата конкурентност и подобри услови за опстанок 
и раст, компанијата бара од Фондацијата БСЦ Битола финансиска поддршка за 
технологија за производство на сува печурки. Наместо да се одлучат за увоз на 
прилагодени технологија, по совет на БСЦ компанијата прифаќа домашна тех-
нологија од Машински факултет во Битола, која се проценува како поудобно и 
прифатлива опција.

Три главни субјекти беа вклучени во соработка: фирмата која ќе ја применува 
технологијата, Машинскиот факултет како творец и подизведувачот за про-
изводство на технологијата. Главните координатор е Бизнис Инкубатор како 
олеснувач и застапник во трансферот. Тимот се состои од професори и студен-
ти од факултетот и подизведувачи за производство на сушење машина, така 
што имаат развиено дизајн и прототип на машината за сушење, базирана на 
специфични потреби. Компанијата сака да добие прилагодена машина која не 
беше лесно достапна на пазарот и предуслов беше да се вклучи иновативни зе-
лена технологија и карактеристики. Тие додадоа иновативен елемент на дизај-
нот, кој ќе им овозможи истовремено користење на различни извори на енер-
гија за греење (дрво, сонцето, и електрична енергија). Користење на обновливи 
извори на енергија беше направено возможно, како што е биомасата добиена 
од отпадно дрво, кои можат да ги задоволат 100% од потребите за греење и су-
шење, како и сончевата енергија, која се искористи во оперативната процес и 
која овозможува 60-70% заштеди, во зависност од климатските услови во даден 
период на експлоатација.

Дизајнерите понудија иновативно решение преку овозможување флексибил-
ност во обезбедувањето на потребната топлина за процесот на сушење, но исто 
така, тие успеаја да произведат еколошки и енергетски ефикасна опрема. По-
крај тоа, сушарата за печурки може да се управува со помош на струја и тоа е 
третиот извор на енергија. Фирмата целосно беше вклучена во изборот, раз-
војот и прилагодувањето на технологијата од самиот почеток и финансиски 
беше поддржана со 60% од грантот за трансфер на технологија, која е компо-
нента од проектот. Машината за сушење во моментов се користи од страна на 
здружението на повеќе од 10 компании за земјоделството и производството на 
храна во Прилеп. Во овој проект БСЦ ги спои поединците и организации од це-
лиот синџир на производство: фирмите како крајни корисници, образовната 
институција (научници и истражувачи) во улога на креатори на технологијата и 
други мали и средни претпријатија како производители на овластена техноло-
гијата, додека БСЦ ги следеше и координираше сите фази на процесот. Целиот 
процес на технолошка поддршка е усогласен со основните цели на Бизнис ин-
кубаторот и стана составен дел од агендата за поддршка на претприемништво-
то. Трансферот е првенствено наменет за зголемување на технолошките и биз-
нис можностите на членовите на инкубаторот, со адресирање на недостатокот 
за истражување и развој на капацитетите на фирмите. Видливо подобрување 
на нивното работење, продуктивноста и профитот се очекува во текот на след-
ните дванаесет месеци и резултатите ќе бидат дополнително презентирани.
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БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ
www.pa.gov.mk

www.mzsv.gov.mk

www.agencija.gov.mk

www.apprm.gov.mk

www.mbdp.com.mk

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ 
„Членовите на ФФРМ во организација на Федерацијата на фармерите на РМ посетуваат земјоделски 
саеми во регионот (Бугарија, Грција, Србија, Турција - Бурса, Адана, Истанбул) и оваа е една корисна 
услуга на самата организација. Во последните три години, повеќе од 1000 македонските земјоделци 
(поединечните членови и членови на здруженија) присуствуваа на најпознатите земјоделски саеми во 
регионот. Посетите на земјоделски саеми овозможија земјоделците да се запознаат со сите нови и 
напредни земјоделски техники и технологии кои придонесуваат за подобрување на продуктивноста, 
стандардизација на производите, оптимизирање на квантитетот и зголемување на приходите.“

ЕФИКАСНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ... 
„Во Македонија во земјоделскиот сектор најефикасни интернационални стратегии се: извоз на земјо-
делски производи и странските директни инвестиции во дистрибутивни центри за земјоделски про-
изводи и прехранбената индустрија.“

ПЕТ ОСНОВНИ УЛОГИ ЗА УСПЕХ НА МСП ВО СТОЧАРСКИОТ И  
РАСТИТЕЛНИОТ СЕКТОР 

1. Имплементација на нови технологии и иновации 

2. Имплементација на ЕУ стандарди 

3. Производство базирано на претходно склучени договори 

4. Барања на потрошувачите за :

• Здрава и безбедна храна

• Традиционална храна

• Ефикасна промоција

Примери за институции за поддршка на МСП :

Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и рурален развој

Агенција за поттикнување и развој 
на земјоделството

Ул: “ 3-та Македонска бригада бр. 20 
Зграда на Македонија Табак, блок Ц 
1000 Скопје,Р. Македонија 
Тел/Fax: 389 (0) 2 3097 460 / +389 (0) 2 3097 454
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk, www.pa.gov.mk

Web: www.agencija.gov.mk
Mail:aprzdirekcija@agencija.gov.mk

Сојуз на стопански комори на РМ
Ул: Прашка бр.23 1000 Скопје   Tел/фaкс: 02 3091 440  E-mail: info@sojuzkomori.org.mk; www.sojuzkomori.org.mk
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8. Промовирање на вмрежувањата на МСП и  
стратешки партнерства за соработка
 
Користењето на универзитетски ресурси им овозможува на малите и средни претпријатија да дојдат 
до знаење кое може да се примени во нивниот сектор. Ова ги охрабрува МСП да ги користат научните 
знаења и дава практичен фокус на академските истражување. МСП може да создаде стратешки на-
предок преку заеднички партнерства со универзитетите и истражувачките институции. Соработка е 
особено ефективна во контекст на МСП, кои може да го развијат овој капацитет преку споделување 
на меѓусебни знаењето и искуства. 

ШТО Е КЛАСТЕР АГРО-ХРАНА?

Една група на фарми и / или сродна храна и земјоделски претпријатија, поединци, организа-
ции и агенции кои работат на остварување на заеднички интереси со една заедничка цел која 
се толкува на двоен начин: како регионална економска динамика и како политички концепт.
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Европска регионална рамка за соработка – ERFC, Грција

Стручноста на ERFC e да дејствува како активно неутрално координативно тело кое овозможува создавање 
на локални, регионални, национални и интернационални платформи каде што јавните организации, бизнис 
заедници, научни организации, граѓанскиот сектор ќе соработуваат стратешки со обид да се стимулира реги-
оналниот и националниот развој со активно учество за целосна Европска интеграција.

Основни цели на ERFC сe следење на политиките за територијалната соработка во ЕУ , така што поспеци-
фично нашата организација има за цел да врши: 

 - Промоција на иновтивноста и економски развој за напредок на конкурентноста и вработеноста во ЕУ&Гло-
бално (локални системи за производство, индустриски области, полиња на иновации, конкурентност, об-
ласти кои покажуваат иновативен потенцијал, локални културни системи 

 - Да го контролира влијанието на човековото дејствување врз околината, да го помага развојот на терито-
ријалните ресурси и да ги спречува кризите ( да ја развива енергетската ефикасност, заштитува и развива 
чувствителни територијални ресурси, да учествува во спречувањето на поморските кризи и зајакнување на 
поморската безбедност.

 - Подобрување на мобилноста и оддржлив територијален пристапност (Адаптација на употреба на мрежи, 
материјални и нематеријални, за потребите на одржлив економски развој).

 -  Промовирање на одржлив урбан развој (Промовирање на транс-национална интеграција за развој на ре-
гиони)

 - Создавање на моќно Цивилно општество 
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УЛОГА ВО ПРОЕКТОТ АГРО-СТАРТ

Главната улога на ERFC во проектот АГРО-СТАРТ може да биде сумира-
на во следното:

− Идентификување на 10 практики на организации кои даваат поддрш-
ка на мали и средни претпријатија од сточарскиот и растителниот сек-
тор. Организирање на една работилница на тема „Ефектини пристапи 
на трансфер на технологии и иновации за МСП“.

− Овозможување за внесување во Транснационалната база на податоци 
или поддршка на МСП и компаниите за услуги. Учество во изработката 
на ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка за МСП во сточарскиот и расти-
телниот сектор и публикацијата Водич на добри практики.

− Учество во дијагностицирањето и проценувањето на МСП во сточар-
скиот и растителниот сектор давање на придонес во организирањето на 
е-lerning курсеви за претпријатија.

Покрај споменатото, ERFC исто така учествуваше хоризонтално во сите 
менаџмент задачи и активности за дисеминација. ERFC може да придо-
несе за развој на алатки за нови услуги со креирање на техничките ба-
рања на алатката, кои ќе ги задоволат барањата на крајниот корисник. 
Уште повеќе, ERFC може да учествува во создавање на водичи и обуки 
за крајните корисници. Повеќе конкретни описи за придонес можат 
да бидат овозможени кога партнерите ќе донесат одлука за кој вид на 
алатка треба да се развие.
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ПРИМЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ГРЦИЈА:

Панхеленистичка Конфедерацијата 
на синдикати на земјоделски задруги 

(PASEGES)

Национален фонд за развој на 
претпријатијата (ETEAN S.A.)

Обезбедува поддршка и консултации за економската, 
даночнната и осигурителната свера за земјоделските 
задруги кои се основани од мали и средни 
претпријатија.
Arcadias 26 &Mesogeion,
11526, Athens, 
Greece, tel: +30 210 7499400, 
fax: +30 210 7779313,
www.paseges.gr, 
e-mail: info@paseges.gr

Финансиските инструменти како што се: Руралниот 
фонд за претпријатија (ТАЕ), кој има за цел 
обезбедување на кредити со најповолни услови во 
економски одржливи бизниси и / или професионални 
земјоделци ангажирани во производство, преработка и 
маркетинг на земјоделски производи. 
Друга финансиска алатка е TEMPME, Фонд за мали и 
многу мали претпријатија, со кој се гарантираат дел од 
кредитите на малите и средни претпријатија. 
Двете ТАЕ и TEMPME се инструменти што се предвидени 
од страна на истата јавна организација: Националниот 
фонд за развој на претпријатијата 
((ETEAN S.A.). (Xenias 24, 115 28 Athens,
 Greece,
tel: +30 210 7450400,
 fax: +30 210 7450500, 
www.etean.gr, 
email: info@etean.com.gr

Организација за вработување Работна сила
 (OAED)

Американско Фармерско Училиште (AFS)

Обезбедува програми за вработување на малите и 
средни претпријатија. 
(EthnikisANtistaseos 8, 17456,
 Alimos, Greece, 
tel: +30 210 9989000, 
fax: +30 210 9989500, 
www.oaed.gr, email: infoportal@oaed.gr

Нуди продолжување на професионалната обука и 
програми за образование за возрасни, предавања, 
конференции, програми за размена и студиски посети 
на теми поврзани со Агрофуд секторот, животната 
средина, руралниот туризам, култура, агробизнис, 
информатичката технологија и образование.
 (MarinouAntipa 54, P.O. Box 23, 551 02,
 Thessaloniki, Greece, 
tel: +30 2310 492700, 
Fax: +30 2310 492710, 
www.afs.edu.gr, info@afs.edu.gr

Националната Земјоделска фондација за 
истражувања (N.AG.RE.F.)

Бенаки фитопатолошки институт (BPI)

Таа е одговорна за спроведување и развој на 
истражувањата во земјоделството и технологија 
во Грција. Спроведува применети истражувања и 
развива технологија за земјоделското, шумарското, 
сточарското и рибарското производство, заштита на 
растенијата, ветеринарната медицина, управување со 
рибните ресурси, науката за почвата, подобрување на 
земјиштето, преработка и процесинг на земјоделски 
производи и руралната економија и социологија. 
(Egialias 19 &Halepa, 15125,
 ParadisosAmarousiou,
 tel: +30 210 8175410,
 fax: +30 210 6846700,  
www.nagref.gr)

Специјализиран во проценката на ризикот и дава совети 
за безбедно користење на земјоделски хемикалии 
во поглед на заштита на човековото здравје и на 
животната средина воопшто. 
Институтот, исто така, врши аналитичка работа со 
мандат за контрола да се осигура безбедноста на 
прехранбените производи и други земјоделски 
производи. 
(8 Stefanou Delta Street, 
14561 Kifissia, 
Athens, 
 Tel: +30 210 8180206, 
fax: +30 210 8077506, www.bpi.gr)
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ПРЕДИЗВИЦИ
„МСП во сточарскиот и растителниот сектор се соочуваат со голем број на проблеми кои се слични 
со другите видови на мали и средни претпријатија, како што се : високата цена на ѓубрива, пестици-
ди, гориво, репроматеријали и храна, кои ја влошуваат економската состојба на фармерите. Финан-
сиската криза и недостаок на финансиска ликвидност витално ги намалија финансиските трансакции 
и финансискиот циклус ( одложување на исплата, тешкотии да се земат кредити од банките итн). Не-
достаток на соодветни објекти и стручност за еколошко управување на сточарскиот и земјоделскиот 
отпад, кој доведе до употреба на парични и други правни санкции. Недостаток на иновативен прис-
тап на нивните оперативни пристап (користење на интернет,модернизација на опремата и објектите 
итн). Недостаток на интернационален пристап на нивните пазарни процедури.“

ИНОВАЦИИ И ЕФИКАСНОСТ
Иновативните и ефикасни производни процеси во сточарскиот сектор, обично се фокусираат на 
следниве прашања:

Одгледување и генетика

Во минатото зголемувањето на побарувачка на добиток се реализираше со комбинација на конвен-
ционални техники, како што се: замена на раси, вкрстување, и селекција. Овие техники се уште опе-
ративни, но со цел да ги исполнат идните барање се усвојуваат нови иновативни техники.

Алатките на молекуларната генетика веројатно ќе имаат значителни употреба во блиска иднина со 
цел да се постигне подобар квалитет на производот, подобрување на благосостојбата на животните, 
отпорноста на болести и намалување на влијанието врз животната средина.

Подобрување на исхраната

Нутритивните потреби на домашните животни во однос на енергијата, протеините, минералите и ви-
тамините се познати одамна, и тие се подобрени во последните децении. Но сепак, значителни науч-
ни напори се фокусираа на динамиката на варењето на храната, дозирањето на храната, перформан-
сите на животните, кое сега може да се види во многу видови добиток видови со висока прецизност.

Ублажување на Болести 

Болестите кај животните генерираат широк спектар на биофизички и социо-економски влијанија. 
Иако генерално има намалување на болестите кај добитокот, како резултат на поефикасни лекови и 
вакцини и подобрувања во дијагностички технологии и услуги, во исто време, се појавија нови боле-
сти, како што Х5Н1, што создава значителна глобалната загриженост. Во иднина заразните болести 
ќе останат разновидна и динамична закана, но и борбата против појава на сосема неочекувани боле-
сти ќе бара рани системи за откривање.

Go-International Стопанските комори и индустрија

Програма за економска соработка која има за цел да 
ги подобри мултилатералните пазари во поширокиот 
регион на Централна, Југоисточна Европа и Источен 
Медитеран. 
Таа е плод на заедничкиот напор на Еуробанк груп 
со три грчки извозни здруженија: Панхеленистичкото 
извозно здружение Грчката Меѓународна бизнис 
асоција-ција, Здружението на извозници на Крит 
и SEV Грчката федерација на претпријатија, под 
покровителство на грчкото Министерство за 
надворешни работи. (http://go-international.gr)

Сојузот комори на Грција 
http://www.uhc.gr/newsite/english/chambers.
php?menu=chambers_menu&page=chambers )
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Иновативните и ефикасни производни процеси во секторот растително производство, обично се фо-
кусираат на следниве прашања:
 
Прецизни земјоделски методи

Прецизното земјоделството во повеќето случаи користи далечински сензори, кои може да се корис-
тат за да се направи предупредувања за опасност од болести, опасност од мразови, да се олесни 
управувањето со наводнувањето, да се следи влага во почвата, нивото на соли, електричната спро-
водливост, и други параметри.

Исто така, сензорите се во комбинација со системи за поддршка на одлуки и Системи за моделирање 
за растително производство. Овие системи собираат податоци за одгледување и следење на одреде-
ни параметри, со цел да се обезбеди континуирани повратни информации за фармерот. Овој начин 
на сегашната практика на земјоделците да собираат примероци од почвата, да ги испратат за анали-
за и да добијат назад предложена шема за ѓубрење, се врши побрзо и попрецизно.

Други иновативни технологии кои се користат се географските информациски системи, кои се при-
лагодени за чување, ажурирање, управување, анализа, и презентација на сите видови на информации 
за со одгледувањето на одредена географска област, со користење на соодветни начини на инфор-
мации.

 
Методи на промоција и продажба на производи

Иновативни методи кои вклучуваат продажба преку интернет, преку веб-сајт, со користење на совре-
мени информатички и комуникациски технологии за согледување на интересот на клиентите и да се 
олесни нивното пребарување.

Друг метод е создавање на колективни продавници на фармерите. Иновациите тука се присвојување 
на комерцијална логика од страна на земјоделците и во нивниот капацитет да се организирааат ко-
лективно. Истото важи и во случај на колективна продажба на локалните заедници, каде што локал-
ните производители ги здружуваат силите за снабдување на пример со продукти во училишта.

Конечно случај на солидарно купување на групи или заедници од фармерите. 

Иновацијата е во е тоа што фармерите и нивните потрошувачи ги носи заедно во формални или не-
формални асоцијации. Преку воспоставување на врска меѓу жителите на градот и малите земјоделци 
и ги охрабрува фармерите да се прилагодат на новите форми на побарувачката и дистрибуцијата.
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ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНОВАЦИИ ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ГРЦИЈА 

KAZAKIS LTD

Главната услуга на компаниите за поддршка и услуги во ова претпријатие се 
поврзува со раст и процедури за сертификација на продукти. Нивната произ-
водна единица ги одржува сите високи стандарди за квалитетот на (Lloyd’s 
Register ISO22000:2005, Bio-Hellas), вклучувајќи и процедури за следење на 
продуктите. На ваков начин тие го чуваат одржувањето и суровите материјали 
под строги ISO правила. Во прилог, одредени договори и преговори во форма 
на совет за влез во насока на маркетинг на производите на домашни или ин-
тернационални пазари преку специјализирани локални маркетинг агенции и 
релевантни комори. Претпријатието е добро поврзано со организации како 
што е Комора за извоз, Комора за трговија, Синџири на супермаркети и различ-
ни важни субјекти за производство и маркетинг организации за постигнување 
на потребите на консументите. Преку компаниите за поддршка и услуги, ма-
лото и средно претпријатие успеа да стекни интернационална потврда преку 
агресивен маркетиншки продор, и во моментот е главна компанија за земјо-
делска храна во Грција со многу награди од познати агенции, специјализирани 
за храна. Компанијата за поддршка и услуги која го поддржа KAZAKIS LTD е 
AFS-CAE ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО од АМЕРИЧКОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ – КОЛЕЏОТ PERROTIS, под раководство на профе-
сорот Евангелос Вергос. AFS-CAE беше одбрана помеѓу најдобрите практики во 
АГРО – СТАРТ четвртата работилница „Ефикасни пристапи за унапредување и 
олеснување на претприемништвото во целни сектори“.

ДИРФИС ПЕЧУРКИ

Услугите овозможени од компанијата за поддршка и услуги за претпријатието 
се однесуваат на советување за развојни одгледувачки методи, лабораториски 
анализи на примери за оптимизирање на методите за одгледување, формула-
ција на заедничките истражувачки проекти со цел да има развој на нови про-
дукти и идеи, советување за стратегии кои вклучуваат учество во изложби и 
брендирање, помош и насочување за развој на бизнис план/планови. Поточно 
услугите на компанијата за поддршка се користат за време на дефинирањето 
на хемиските и биолошките карактеристики на суптратите на одгледувањето. 
Супстратот е развиван од трансформирање на органскиот отпад во биомаса и 
во храна со одредена хранлива вредност за печурките. Институтот за техноло-
гија и земјоделски производи (ITAP) од Националната Фондација за истражу-
вање на земјоделството (NAGREF) беше компанијата за поддршка и услуги која 
ги подддржа ДИРФИС печурките под раководство на професорот Клеантхес 
Исраилидес. ITAP-NAGREF беше презентирана за време на АГРО-СТАРТ трета-
та работилницата „Ефективни пристапи за трансфер на технологии и инова-
ции на малите и средни претпријатија “.

За повеќе информации за примерите, Ве молиме контактирајте ги Европска 
регионална рамка за соработка.
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА
“E.R.F.C. е моментално инволвирана во формирање на соработки со малите и средни претпријатија 
кои се занимаваат со сточарство и растително производство како и организации за поддршка на биз-
нисите. Ова се изведува на разни начини..

Почнувајќи со Европските проекти, покрај проектот АГРО-СТАРТ, E.R.F.C. исто така учествува во про-
ектотt WELLFOOD (ЈАДРАНСКА IPA програма)преку кои E.R.F.C. гради кластер од произведувачи на 
храна на национално и интернационално ниво.

Со цел да се постигне оваа цел E.R.F.C. ги прати одблизу активностите на Иницијативата на прехран-
бените кластери (http://www.foodclusterinitiative.eu/) и во исто време е во процес на идентифику-
вање на слични кластери во Данска, Финска, Белгија, Германија, Шведска, Холандија итн.”

ОСТАНИ ИНФОРМИРАН 
Нашата организација останува информирана за шансите на малите и средни претпријатија од раз-
лични извори како:

 - Директна комуникација со учесниците од секторот.
 - Преку магазините со земјоделски теми и земјоделска економија како:
 - AgrotikaNea –земјоделски вести

• Agroterra
• Agrenda
• Paseges

Интернет страници како:
 - http://www.minagric.gr (официјална страна на Министерството за рурален развој и исхрана)
 - http://www.paseges.gr (официјална страна на Пан-Хеленската Конфедерација на синдикати на 

земјоделските кооперативи)
 - http://www.aua.gr/index.php (официјална страна на Земјоделскиот факултет на Атина)
 - http://www.agrocapital.gr/ (Финансиска страна за земјоделски вести)
 - http://www.piraeusbank.gr (Бивша земјоделска банка на Грција)
 - http://www.agronews.gr/
 - http://www.econews.gr/
 - http://www.bioport.gr/index.php
 - http://www.gewponoi.com

МАСТИХА ПРОДАВНИЦИ

MEDITERRA SA е компанија за поддршка и услуги формирана од Chios Mastiha Асоцијација на одгледувачи, со главна цел да 
промовираат и продаваат Mastiha продукти низ целиот свет. За оваа цел Mediterra воспостави бројни продавници: Mastiha 
продавници, со цел да ги претстават, зголемат и промовираат различните начини на употреба на Chios Mastiha, преку број-
ни продукти креирани во Chios, во Грција или во странство.

Услугите кои Mediterra овозможи и воспоставување на маркетинг алатка за mastiha (mastihashop), промоција и продажба на 
Mastiha производите во целиот свет , развој, производство и продажба на високо квалитетни грчки производи. Во моментот 
има пет продавници во Грција и четири во странство во Никозија, Париз, Њујорк и Џеда.

MEDITERRA SA и MASTIHASHOPS беа презентирани за време на АГРО - СТАРТ петтата работилница „Ефективни пристапи 
за поддршка за да се направи проценка на можностите за освојување на нови пазари, исполнување на европските стандар-
ди за квалитет, промоција на производи и олеснување на интернационализацијата на малите и средни претпријатија.

За повеќе информации за примерите, Ве молиме контактирајте ги Европска регионална рамка за соработка.
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ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ ЗА МАЛИТЕ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РАСТИТЕЛНИОТ И СТОЧАРСКИОТ СЕКТОР ЗАВИСАТ 
ОД КОМБИНАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ И ЦЕЛНАТА ГРУПА
Можните комбинации се рекламирање на заедничките или различни производи, дирекно на потроу-
вачите или посредните потрошувачи.

 - Заедничкиот прозивод рекламиран дирекно на потрошувачот.

Бидејќи производот не е диференциран, маркетинг стратегијата мора да вклучува ниска цена и до-
бра позиција на пазарот. Широк спектар на рекламирање низ ТВ рекламите може да биде користен, 
како и учество во отворени изложби и саеми.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕГИИ 
„Извозот според нашето мислење е најдиректена и на најефективна стратегија на интернационализа-
цијата и првиот чекор во поттикнувањето на побарувачката и привлекување на вниманието на меѓу-
народната јавност.

Производствената компанија ги извезува своите производи, без интервенција на трети страни и без 
потреба да се развие производни единици или други функции во другата земја, додека има можност 
да развие економја на обем. Тоа значи многу низок ризик, бидејќи тоа е најпосакувана работа од 
страна на претпријатијата кои работат за прв пат во меѓународниот пазар или мали бизниси и сред-
ства за странски директни инвестиции.

Извозот е најбрз начин да се влезе во нов пазар. Изборот на извозот како метод за пристап до нови 
пазари, каде производствената компанија има можност за постепен влез во целниот пазар со сите 
бенефиции што ги инплицира, како што се оперативните олеснувања, стекнувањето на ново искуство 
и запознавање со актерите на пазарот како и избегнување на погрешни идни одлуки.

Сепак, постојат и недостатоци, како што се тешкотии во разбирањето на реалните потреби на пот-
рошувачите но и во адаптација на производите за потребите на новиот пазар, како и зависноста од 
увозната политика на секоја земја поединечно.

По реализираниот извоз, чекор понатаму во однос на ризикот и трошоците е воспоставување на стра-
тешки сојузи со партнерите во новиот пазар, каде што повторно има разлики во зависност од износот 
на инвестициите и видот на посветеноста на претпријатието. Стратешките сојузи се договори меѓу 
две или повеќе компании кои сакаат да се движат кон поблиски договори со заеднички бизнис цели. 
Тие нудат најниска цена и максимална флексибилност. Договори за лиценцирање и маркетиншки 
сојузи меѓу компаниите со комплементарни производи се најчестиот случај.

Друг начин за интернационализација е меѓународното Лиценцирање без сопственост. Производната 
компанија го трансферира на странска фирма правото да користи некои елементи на имотот, како 
што се комерцијалните брендови, името на компанијата итн. Тоа има ниска цена и ниво на ризик и ја 
отвора вратата за нов пазар без значителен ризик.

Договори за производство се процеси со кој компанијата дава на друга компанија во новите пазари 
право да произведе во негово име производ. Оригиналната компанија им нуди know-how и произво-
дот се пласира под нејзиното име. Овој метод овозможува брзо производство и влез на производите 
на компанијата во нов пазар.

Директните странски инвестиции се однесуваат на пренос на капитал, технологија и човечки ре-
сурси во странски земји и се смета за форма на интернационализација со највисок ризик. Може да 
вклучува создавање на подружниц а во целосна сопственост, создавање на конзорциумот со локална 
компанија, делумно аквизиција на локална компанија, воспоставување на менаџмент договори, или 
стратешки сојузи. Овие инвестиции не се применуваат за мали и средни претпријатија на целните 
сектор, но тие може да бидат алтернативно решение за поголемите претпријатија.“



62

ПЕТ ОСНОВНИ УЛОГИ ЗА УСПЕХ НА МСП ВО СТОЧАРСКИОТ И  
РАСТИТЕЛНИОТ СЕКТОР 
 
Петте предложени основни правила за мали и средни претпријатија кои работат во секторите за сто-
чарско и растително производство се следниве:

 - Стандардизирани производни процеси 

 - Обезбедување на квалитет на крајниот производ

 - Ефективна Промотивна стратегија за увозниците и пазарните посредници

 - Рентабилен и временски-ефикасен транспорт

 - Ефективна маркетинг стратегија кон крајниот потрошувач
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Агенција за развој на Југоисточниот регион, 
Романија

Агенција за развој на Југоисточниот регион, Романија (SERDA) е невладино непрофитно тело од јавен 
интерес, со својство на правно лице, кое дејствува во секторот за регионален развој.
 
Мисијата на оваа институција е да промовира социо-економски одржлив развој на Југоисточна ре-
гион преку: партнерства (локални, регионални и меѓународни), изработка на интегрирани развојни 
услуги, како и имплементација на регионалните програми и промоција на економската соработка за 
развој. 
Врз основа на структурата за меѓуинституционални партнерства координирани од страна на SE RDA 
на регионално ниво сеспроведуваат активности за изработка, ажурирање и спроведување на стра-
тешко планирање на документи за регионални развој.
 
Агенцијата за регионален развој е организирана и работи во согласност со Законот 315/2004 во об-
ласта на регионалниот развој и согласно Статутот на организација одобрен од страна на Одборот за 
регионален развој.
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Одборот за регионален развој е регионално тело, без својство на правно лице, кој е основан и работи 
на принципите на партнерство, на ниво на секој регион, со цел да се координираат активностите на 
изработка и на следење, кои произлегуваат од политиката на регионалниот развој.

Одборот за регионален развој е составен од претседателите на окружните совети, а еден претстав-
ник за секоја категорија на општина, град и локалните совети во село, од секоја област на регионот.

Во текот на 1999-2010, SERDA беше орган за спроведување ФАРЕ програми за економска и социјална 
кохезија (ФАРЕ ЕСС) во областа на развој на малите и средните претпријатија, развој на човечки ре-
сурси, мали и голема инфраструктура, управување со отпад. SERDA е одговорна за спроведувањето 
на политиките на регионален за развој.

Во рамките на оваа рамка, SERDA организира и управува со имплементација на Регионалната Опе-
ративната програма 2007-2013 (ROP 2007 - 2013) во Југоисточниот регион. SERDA презема конкретни 
задачи, како што се: оценување и селекција, обезбедување на насоки / поддршка на ROP корисни-
ци,проект мониторинг и контрола на трошоците, подигнување на свеста публицитет и ширење на 
информации за можностите за финансирање во рамките на ROP 2007-2013.

Почнувајќи од март 2013 година, SERDA стана интермедијарно тело за приоритетната оска „Иновати-
вен и еко-ефикасен продуктивен систем“ на Секторската Оперативната програма  „Зголемување на 
економска конкурентност“ 2007-2013.

Врз основа на Рамковниот договор, склучен со романското Министерство за економија, SOP IEC Уп-
равниот орган, SERDA презема конкретни задачи, како што се: оценување и селекција, обезбедување 
на насоки / поддршка на SOP IEC корисници, мониторинг и контрола на трошоците на проекти, по-
дигнување на свеста и публицитет и ширење на информации за можностите за финансирање на рас-
полагање во рамките на SOP IEC 2007-2013.

Меѓународни проекти за соработка: 
 X Програма за соработка Interreg IVC Interregional Cooperation Programme

ERIK ACTION - “Upgrading the innovation capacity of existing firms” (01.07.2008 – 30.06.2010)

EUROSCAPES - “Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes” (01.01.2010 – 
31.12.2012)

IN-EUR - “Measuring INnovation among EURopeanSubregions” (01.01.2012 – 31.12.2014); SE RDA – project 
leader

BORDWIIS+ - “Boosting Regional Development with ICT Innovation Strategies” (01.01.2012 – 30.06.2014)

 X Програмата на Југоисточна Европа за транснационална соработка

TRANSDANUBE - „Sustainable Transport and Tourism along the Danube” – under implementation (01.10.2012 
– 30.09.2014) 

AGRO-START - „Transnational network for SME support in the animal breeding and horticulture sector” – under 
implementation (01.12.2012 – 30.11.2014)

 X Програма за прекугранична соработка Црноморскиот слив 

4GREENINN - “Innovations in sustainable management and protection of natural areas (06.07.2013 – 06.07.2015)

 X Шестата рамковна програма

ARISE - “A Regional Innovation Strategy for the South-East Region of Romania” 

 X Седма рамковна програма (01.06.2005 – 31.03.2008) 

ERNEST - “European Research NEtwork on Sustainable Tourism” (01.09.2008-31.08.2012) 
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 X Програма за живот

KOLISOON - “A new automated method for the analysis of Escherichia coli in wastewater effluent” (01.12.2006 
– 30.09.2009) 

 X Програма Леонардо да Винчи

VISIBLE – “Validation IssueS Induct a Basis for Learning Evaluation” (01.12.2007 – 30.11.2009)

 X Секторска Оперативна програма за развој на човечки ресурси - Европскиот социјален фонд

CRSE - “Strengthening the institutional capacity of the Regional Consortium of the South East Region” 
(01.09.2009 – 31.08.2011)

SPO PLUS CE - “Additional capacity and expertise in public employment” (01.03.2012 – 28.02.2014)

E-OCUPARE – “Virtual space to promote active employment measures” (03.01.2011 – 31.12.2012); SERDA – 
project leader 

 X Програма за прекугранична соработка помеѓу SERDA со Украина, Молдова и Бугарија:

Програма за прекугранична соработка Романија-Украина-Молдова: Целта на оваа програма е да се по-
добри економската, социјалната и еколошката состојба во програмската областа во контекст на безбедни 
граници, преку зголемен контакт на партнерите на секоја страна од границата. 

Програма за прекугранична соработка Романија - Бугарија: Главната цел на програмата е заеднички раз-
вој на програмата за прекугранична соработка, со одржлива и заедничка употреба на човечки, природни и 
еколошки предности и ресурси.

УЛОГА НА АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

Техничко и финансиско управување и учество во 5 координативни состаноци. Локална им-
плементација на комуникациски план, придонес на проектниот веб-сајт, превод на брошурата 
на проектот од англиски на романски, печатење на проектот брошури за SERDA, организација 
на локален настан и завршен состанок, учество на меѓународен состанок за почеток и крај на 
проектот. Детектирање, преведување и поднесување на добри практики за секоја од 5 темат-
ски работилници, печатење на добрите практики, каталог за романските фокус групи, превод 
и печатење за ЈИЕ протокол за поддршка во Романија.

Врши дијагностика на потребите за обука за вработените на малите и средни претпријатија на 
регионално ниво следејќи ја одобрената методологија, праќање на информации на партнерот 
одговорен за развој на курсот e-learning курсевите за вработените во мали и средни претприја-
тија за поддршка на услуги, избор на романските учесници за курсот разбира, превод на кур-
сот на романски јазик, туторство на курсот за e-learning за вработените во организациите кои 
даваат поддршка.

Компилација на податоци за меѓународната база на податоци, промоција на транснациона 
конференција помеѓу малите и средни претпријатија од Романија и учество на конференција-
та во Бугарија.

Обука на два иновативни актери, со цел да се спроведе регионално дијагностицирање, изра-
ботка на алатка за самодијагностицирање на романски и англиски јазик, туторство за курсот 
за е-учење за претприемачи. Придонес за изработка на ЈИЕ пакет за поддршка, превод на оваа 
алатка на романски јазик, превод на веб конструктор, упатство на романски јазик, придонес 
за податоци за виртуелниот саем.
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Нашиот инпут на проектот 
 
Компилација на податоци за меѓународната база на податоци (контакт на податоци на Романски 
бизнис компании кои даваат поддршка, центри за претприемништво, центри за бизнис иновации, 
дистрибутери, логистика, и др); изработка на алатка за самодијагностицирање на романски јазик 
(изработка на алатка и содржината) превод на алатка за самодијагностицирање од романски на ан-
глиски јазик; придонес за изработка на ЈИЕ пакет за поддршка (национално законодавство, пред-
лози и слично); превод на оваа алатка, превод на веб конструкторот и упатство на романски јазик. 

Придонес за виртуелниот саем со избирање на мали и средни претпријатија кои сакаат да учествуваат.

Дали малите и средни претпријатија во секторите сточарство и растително производство имаат по-
себни тешкотии на локално и регионално ниво поврзани со друг вид на мали и средни претпријатија 
 
Ниската продуктивност на трудот (4 пати помалку од просекот на ЕУ), поради:

 - застарена технологија и опрема
 - низок степен на механизација
 - неквалитетна земјоделски инвентар

 
Низок степен на преработка на земјоделски производи (сеуште не се развиени за производство), 
поради:

 - низок степен на специјализација
 - ниска употреба на иновации

 - тежок пристап до финансии
 - недостиг на капитал се рефлектира во ниските земјоделски приноси
 - ефикасноста попречена од прекумерна фрагментација на користење на земјиштето, мали сто-

панства со многу високи трошоци за администрација
 - недостаток на здружување меѓу земјоделците кое ја попречува земјоделска конкурентност
 - Низок економски потенцијал на мали фарми
 - високо загрозено социјално население во земјоделството (старо со ниско ниво на образование) 

 - несоодветни национални советодавни услуги, 1 консултант за 6 села значи негативно влијание 
врз ефикасноста на услугите за земјоделците 

 - неефикасно управување
 - слабиот пристап до пазарите

Зошто:

 - 57% од регионалните земјоделски површини се користат од страна на многу мали ентитети (2,53 
хектари), кои практикуваат егзистенција или полу-егзистенција.

 
 - речиси непостоечки партнерства / асоцијации меѓу малите земјопоседници.
 - значајни разлики помеѓу окрузите: во округот Констанца повеќе се ориентирани кон големи 

имоти, со помодерено земјоделството, додека во Бузау и Вранчеа областа, земјоделскиот сек-
тор сеуште заоостанува и е поврзан со традиционалните методи.

 - ЕФИКАСЕНИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ: „подобрување и зголемување на конкурентноста на 
земјоделскиот сектор преку помагање на младите луѓе, подобрување на квалитетот на животот 
во руралните средини и диверзификација на руралната економија, зголемување на конкурент-
носта на земјоделскиот сектор”.
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ПРИМЕРИ НА ЕФЕКТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ НА МСП ВО РОМАНИЈА

ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА 
 X “SE RDA учествува на сите состаноци на проектот и студиски престои и други настани поврзани со 

проектот, каде што партнери и од МСП секторот и / или Организациите за поддршка учествуваат 
и разговараат за теми кои се однесуваат на поттикнување на развојот на сточарството и растител-
нопто производство.”

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
www.agroinfo.ro
www.revista-ferma.ro
www.agroshop.ro
www.anunturi-agricole.ro
www.utilajeagricole.ro
www.marcoser.ro
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕГИИ ... 
“Промоција, соработка, европските фондови, извоз, странски know-how”  
 

ПЕТ ОСНОВНИ УЛОГИ ЗА УСПЕХ НА МСП ВО СТОЧАРСКИОТ И 
РАСТИТЕЛНИОТ СЕКТОР
1. Оптимизмот
2. Напорна работа 
3. Одржливоста 
4. Знаење 
5. Иновации

Поставување на претпријатија на млади фармери, како на NPRD - Мерка 112 (подобрување и зголемување на конкурентноста 
на земјоделскиот сектор преку помагање на младите луѓе; поддршка во процесот на модернизација во согласност со барањата за 
заштита на животната средина, хигиената, благосостојбата на животните и безбедноста на работа, подобрување на менаџметот 
на фарма за зголемување на приходите на претпријатијата раководени од млади земјоделци; поттикнување на младите фармери 
за инвестирање)
Поддршка за создавање и развој на микро-претпријатија, NPRD - Мерка 312 (оска III „Подобрување на квалитетот на животот 
во руралните области и диверзификација на руралната економија“.)
Модернизација на земјоделска експлоатација, NPRD - Мерка 121 (оска I) 
„Зголемување на конкурентноста на земјоделството и шумарството“. 
Воведување и развој на нови технологии и постапки; диверзификација на производството; прилагодување на профил, нивото и 
квалитетот на производството со барањата на пазарот; производство и употреба на обновливи извори на енергија; приспособу-
вање кон стандардите на ЕУ на фарми; зголемување на приходите на поддржани фарми; поддршка и охрабрување земјоделците 
здружување) 
Полу-егзистенцијлна фарма, NPRD - Мерка 141 
Организирање на курсеви за обука (одгледувачи на зеленчук, работа со животни, пчелари, рибари во внатрешноста и крајбреж-
ните води и др) Демонстрации, спроведување на саеми, изложби, фестивали, семинари, симпозиуми, состаноци, тркалезни маси 
и дебати. Истражување и развој на специфични стратегии. 
За повеќе информации во врска со примери, ве молиме контактирајте со агенција за развој на Југоисточниот регион
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9. Маркетинг и стратегиии на интернационализацијата
МСП мора да се подготват за да постигнат конкурентна предност на пазарот и истата да ја одржат 
со манипулација на контролирани функции на маркетингот во рамките на неконтролиран маркетинг 
во околината составен од SLEPT факторите: социјални, правни, економски, политички и технолошки.

Најчесто користени начини на интернационализацијата се:

 - Извоз;

 - Увоз;

 - Техничка соработка

 - Поставување на поддоговори

 - Станување на подизведувач

 - Странски директни инвестиции .

Преку АГРО-СТАРТ проектот е предвиден веб конструктор, кој ќе вклучи водич за корисниците и ќе 
им овозможи на МСП да создадат своја веб страна и да ја зголемат нивната видливост на пазарот и 
на тој начин да обезбедат услови за подобрување на нивната конкурентност.

 Преку веб конструкторот претприемачите од секторите за раститечлно и сточарско производство ќе 
имаат можност лесно и бесплатно да создадат своја вебстрана со цел да ја зголемат нивната видли-
вост на пазарот. 

Водичот за корисникот ќе биде достапен на јазиците на сите проектни партнери и веб конструкторот 
ќе биде интегриран на вебстраната на проектот.

Оваа алатка заедно со Виртуелниот саем ќе придонесат за зголемување на нивото на интернациона-
лизација на МСП во Југоисточна Европа.

Виртуелниот саем е алатка наменета за промоција на интернационализацијата на претприемачките 
иницијативи. Преку него дванаесет мали и средни претпријатија од земјите-учеснички од секторите 
на растително и сточарско производство ќе ги промовираат своите производи на виртуелни штан-
дови. Клиентот ќе може да помине преку виртуелен павилјон и да посети различни мали и средни 
претпријатија. Виртуелниот саем ќе обезбеди информации на иновативен начин што ќе ги покани 
купувачите да ги посетат веб страните на МСП за понатамошни информации.
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Молиса регион во Италија - Кабинетот на претседателот 
и институционални работи

Молиса регионот е јавно тело и неговата организациона шема покажува дека согласно структурата е 
поделен на: Претседателството, Регионален Совет и 6 Генерални директорати одговорни за конкретни 
активности и цели. 

Системот овозможува ефикасно управување и обезбедување на развој на социјалната заштита, еконо-
мијата, инфраструктурата и вработувањето, заштита на историското и културното наследство, поддршка 
на локалните инвестиции, истражување и надворешна трговија. 

Молиса регионот со своите вработени и консултанти, работи за политичка, правна, економска и со-
цијална интеграција во ЕУ, давајќи информации за европски програми за финансирање и поддршка за ис-
користување на меѓународните релации. Молиса регионот има „ад хок“ структура со експерти и персонал 
со долгогодишно искуство во раководење и имплементација на меѓународни и европски проекти. Работ-
ната група има ингеренции, капацитет и know how, стекнат преку реализација на проекти и како водечки 
партнер и како партнер. Тoj има релевантнa експертиза во вклучувањето на локалните и регионалните 
субјекти (како креаторите на политиката, здруженија и индустрискиот сектор).

Регионот игра активна улога во меѓународната соработка, особено со Балканските региони. Тој е до-
маќин на Претседателството на Јадранскиот - јонски ЕУ регион (www.adriaticionianeuroregion.eu), тело 
кое е воспоставено за промоција на транснационална и меѓурегионална соработка помеѓу регионите на 
земјите од Јадранскиот слив, кој се состои од 26 членови - регионалните и локалните власти од Италија, 
Грција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија 
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ПРЕДИЗВИЦИ
„Во Молиса регионот постојат малку експерти и ресурси во споредба со големината на деловниот 
простор. 

Малите бизниси се разликуваат едни од други, па дури и ако се слични по големина, тие можат да 
имаат многу различни организациски структури и менаџмент. 

Во конкретната економска средина, речиси сите трговци се занимаваат со ефектите на економската 
криза, што резултираше со драстично намалување на нивната продажба и нивните приходи. 

Сепак, кризата може да претставува пресврт и остар одговор во забрзување на потребата на компа-
ниите за зафаќање на нов пазарен простор за да се балансира колапсот на нивните традиционални 
апликации. 

Главните фактори кои го попречуваат пристапот до развојни стратегии се, главно, правни и админи-
стративни бариери и недостатокот на техничка и финансиска поддршка.

Други мали проблеми се недостатокот на договори / меѓународни институционални мрежи и тешко-
тиите во добивањето на информации за деловните партнери.“ 

ВО ПОГЛЕД НА ИНОВАЦИИТЕ И ЕФИКАСНОСТА ... 
„Сега од суштинско значење е да се најдат ресурси за да се промовираат истражувачки проекти кои 
имаат силно влијание врз регионалните рурални системи, зајакнување на мрежата на односи и сора-
ботка помеѓу истражувачките институции и продуктивните сектори.

Тоа е уште поважно за да се овозможи пристап до технолошките иновации преку постојани комуни-
кациски иницијативи за резултати и активни истражувачки трендови.“

УЛОГАТА ВО ПРОЕКТОТ АГРО-СТАРТ

Поради своето долгогодишно искуство во поттикнувањето на инова-
циите во земјоделскиот сектор, Молиса регионот е во состојба да из-
вршува различни активности: да ги сподели своите добри практики, да 
организира локални настани и меѓународни работилници, да ги следи 
потребите за обука на даватели на услуги во регионот, да го оцени успе-
хот или неуспехот на тековните јавни политики во оваа област.

Регионот промовира односи помеѓу приватниот и јавниот сектор со цел 
развивање на нови пазарни стратегии. Молиса регионот соработува со 
Unimol со цел да се обезбеди додадена вредност на проектот и правил-
но и непречено спроведување на проектот на локално ниво.
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ПРИМЕРИ НА ЕФИКАСНИ ПРИСТАПИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ИТАЛИЈА

SACOM е основана во 1981 година за дистрибуција на земјоделски производи на регионалните пазари... Основна дејност денес 
на SACOM е Зелената Биотехнологија за земјоделска употреба и производство на ѓубрива и маркетинг. Голема страст за приро-
дата и за набљудувањето на она што природата може да го понуди кога е почитувана и управувана во рамнотежа отсекогаш биле 
пресвртница за оние кои го создадоа SACOM проектот. Зелената Биотехнологија и зачувувањето на природата денес се сеуште 
водечки елементи за претприемачите и инвеститорите фокусирани на SACOM проектот. SACOM е нов проект кој е развиен во 
согласност со истите инспиративни принципи: неговата цел е да му понуди на секој фармер иновативни и еколошки одржливи 
решенија за исхрана на растенијата. Тие се фокусираат на 3 главни теми: развиваат иновативни производи да им помогнат на 
луѓето да земат одржливи избори, тоа е како ние придонесуваме, намалување на негативното влијание на околината, водата е 
основен скапоцен ресурс и ние мораме да ја гарантираме неговата достапност за следните генерации. Сите активности на ком-
панијата се насочени кон гарантирање операции со кои ќе се утврди минималното ниво на негативното влијание на околината.

Стопанската Kомора е независно тело регулирано со јавно право коe се грижи, во рамките на територијалната област на компе-
тентност, функционира за општ интерес во системот кој се грижи за развој на бизнисот во локалните економии. Ги поддржува 
активностите на компаниите во консултација со трговските асоцијации и локалните институции и се шампиони на интересите 
на различните сектори на активност во оваа област.

Систем на ниска енталпија геотермална енергија е проект, спроведен од страна на Стопанската Kомора на Кампобасо во 
рамките на Изедначувачкиот фонд*, чија цел е создавање и реплицирање модели на ниска енталпија геотермална енергија кои 
што треба да се спроведат од страна на претпријатијата за да добијат заштеда во енергија. Оваа технологија, се уште не е добро 
позната во Италија, но честа е во Европа и се однесува на енергијата произведена и складирана во Земјата. Секторот кој беше 
избран е оној кој е поврзан со производството на вино. Со цел да се потврди таков метод, CCIAA на Кампобасо направи истражу-
вање во неколку области во земјоделско прехранбениот сектор а се реализира и во винскиот сектор кој е идентификуван како 
најинтересен. Поради високите трошоци, Комората го финансираше системот и експериментираше добра пракса. Геотермал-
ниот систем е иновативен, бидејќи тој им дава на претпријатијата и на корисниците можност да користат енергија произведена 
и складирана во Земјата. Особено, геотермалните топлински пумпи се базираат на принципот дека температурата на земјата, од 
4/5 неколку метри зад површината, е константна во текот на целата година: тоа овозможува извлекување на топлина од почвата 
во зима за да имаат повисоки температури и ослободување на истата во летниот период. Геотермалната енергија е рентабилна 
од менаџерска гледна точка, сигурна, одржлива и еколошка. Покрај тоа, благодарение на овој систем квалитетот на произведено 
вино е подобрен. Иновативниот метод може да биде усвоен во другите гранки на земјоделско-прехранбениот сектор, како и во 
секторот за производство на месо.

TELEMATICA ИТАЛИЈА од 1999 произведува и дистрибуира дата бази на податоци и професионални услуги и за информaции 
одбира италијански претпријатија и странски фирми кои тргуваат со Италија. Претплатата на порталот www.agevolazioni.
telematicaitalia.it вклучува обезбедување на следниве услуги:

- Пребарување со користење на корисничко име и лозинка на дата базата на податоци

- Слободна проверка преку формата „Прашај за мислење“

- Консултативен комплекс - „Сервис Проект и Пари“

- Со услугата Проект и Пари клиентите и корисниците на телематика Италија се „придружувани“ во подготовката на инвести-
циони програми и процедури во управувањето со пристапот до сите јавни иницијативи насочени кон бизниси, од фондовите 
на ЕУ, национално, регионално, локални или од општината.

- Активирањето на совети понудени од страна на P & М, која ги опфаќа сите технички, бирократски и процедурални практики 
на финансирање:

• Проверка на прелиминарната оценка;

• Подготовка на програма за инвестиции;

• Подготовка на апликацијата за грант;

• Ажурирање на статусот на истрага;

•  Времето на инвестирање и известување за трошоците;

• Расчистување на придонесите.
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА
„Молиса регионот им обезбедува совети и поддршка на малите и средни претпријатија, ширење на 
информации преку брошури, јавни огласи, јавниот печат, состаноци и конференции.

Одговорниот оддел врши истражувања помеѓу неколку организации во Молиса и пошироко, со цел 
да се анализираат и да контактираат со нив, во насока да ја проверат нивната спремност да учеству-
ваат во поголемо партнерство и на меѓународни саеми . Преку имплементација на Планот за рурален 
развој на регионот во состојба е да организира локални политики според европските иницијативи и 
да врши надзор на локалните инвестиции во оваа област.”

КАКО ДА ОСТАНЕМЕ ИНФОРМИРАНИ
„Молиса регионот, Унионкамере Молиса, Министерството за индустрија, ICE, SACE & Simest му дадоа 
живот на SPRINT Молиса: “Регионалната Канцеларија за интернационализација на Претпријатија-
та”. Спринт е централен јазол на широка мрежа составена од трговци и експерти. Нивниот персонал 
обезбедува корисни информации за странските пазари, со цел да се воспостават контакти со бизнис 
заедницата, институциите и универзитетите. Канцеларијата обезбедува услуги за да влезат локалните 
и меѓународните пазари, давајќи контакти и знаење како што се: финансиски совети да се промовира 
размена со други земји, меѓународни финансиски извори, идентификација на процедурите за изда-
вање на осигурување, поддршка во законодавството и на полето на конкуренцијата. Спринт услугите 
се достапни во целиот регион а седиштето им се наоѓа во Кампобасо. Затоа е можно да се најдат 
цела палета на услуги и решенија за компаниите во потрага по можности во странство и, на барање, 
исто така со поддршка на прилагодени интервенции.“

                                 

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ
„Како јавнo овластувањe Молиса регионот обезбедува финансиска помош и поддршка во осигуру-
вањето, маркетиншките услуги и промоција, информации и совети, како што се контакти и адреси на 
организациите кои се дел од меѓународната мрежа на партнери и соработници; вести за настани и 
иницијативи со интернационални можности организирани во Италија и во странство, листа на зако-
нодавни инструменти во областа на интернационализацијата, детален список на услуги и алатки за 
информација на неколку земји во светот.“

СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ... 
„Во интервентни области се движат со едноставни иницијативи, како што се учество на саеми и наста-
ни, првична проценка на пазарот, проценка на локалните специфични потреби, и помош во завршна-
та фаза на имплементација во странска земја.“

НАШИТЕ ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИТЕ ЗА СТОЧАРСТВО И/ИЛИ 
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
Петте и главни основни правила се: „Знаење и иновации“, „Aгромаркетиншки систем“, „Природни 
ресурси и биодиверзитет“, „Рурална економија“, „Планирање на Рурален развој“. Тие придонесу-
ваат за конкурентноста на земјоделството, одржливо управување со природните ресурси, климатска 
акција и рамномерен развој на руралните области.
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Примери на мали и средни претпријатија кои даваат поддршка во Молиса 
Регионот (Италија):

The Local Action Group (GAL) Towards 
Molise 2000

Sviluppo Italia Molise

ViaMonsignorBologna 15 – 86 100 Campobasso, Italy
Contactperson; Antonio Di Lallo (Director) 
Tel.: +39 0874 618337 
Fax: +39 0874 618337 
E-mail: info@moliseversoil2000.it
Website: www.moliseversoil2000.it

Via Crispi, 1/c 86100 –Campobasso, Italy
Contact person: FabrizioSpallone (Innovation and 
International project referee)
Tel: +39 0874 360522
Fax:+39 087 4360523 
E-mail: fspallone@sviluppoitaliamolise.it
Website: www.sviluppoitaliamolise.it

Chamber of Commerce of Campobasso Telematica Italia
Piazza della Vittoria 1 86100 – Campobasso, Italy  
Contact person: Lorella Palladino (general secretary)
Tel.: +39 0874 4711 
Fax: +39 0874 90034 
E-mail: cciaa@cb.legalmail.camcom.it
Website: www.cb.camcom.it

Via Bramante 43, 05100 – Terni, Italy
Contact person: Carmine Calvanese (service responsible)
Tel: +39 0744 392213
Fax: +39 0744 428739
Email: c.calvanese@telematicaitalia.it
Website: www.agevolazioni.telematicaitalia.it

Sacom SPA Apicarrelli
SS 87 km 204 – Larino (CB), Italy
Contact person: Enrico Torzi (Vice president)
Tel: +39 0874 824085
Fax:+39 0874 822690
Email: enrico.torzi@grupposacom.com
Website: www.grupposacom.com

C.da Ara vecchia 7 -86020 Fossalto (CB) Italy
Contact person: Antonio Carrelli (Owner)  
Tel: +39 368 3390275 
E-mail: apicarrelli@libero.it
Website: apicarrelli.blogspot.it
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10. ДО ДАТУМOT
Платформата за е-learning е алатка базирана на интернет сместена во официјалниот вебсајт на 
проектот, каде што претприемачите и организациите за поддршка ќе можат да пристапат и да почнат 
со учење.

КУРС ЗА Е-LEARNING
Е-learning платформата ќе ја поддржи со два курса за е-learning:

• Првиот курс за е-learning се однесува на претприемачи од секторот за растително производство 
и сточарство со цел да се обезбедат потребните информации за тоа како да се превземат ино-
вативни и успешни иницијативи;

• Вториот курс за е-learning се однесува на вработените во бизнис организациите за поддршка за 
ефикасно спроведување на ЈИЕ протокол за поддршка употребувајќи алатки за онлајн поддрш-
ка обезбедена од страна на проектот.

Курсот на е-learning содржи заеднички пристап кој им обезбедува know-how (знаење) на претприема-
чите со цел најдобро да ги искористат можностите кои економската сфера ги нуди од ЈИЕ.

Овој пристап исто така вклучува еден дел за секоја земја учесник која се однесува на предизвиците 
специфични за земјата.

Се разбира дека електронското учење ги вклучува и следните содржини:
 - Претприемништвото во областа на ЈИЕ;
 - Подигнување на свеста за иновации и технологија;
 - Стратегии за подобар пристап на пазарот;
 - Изработка на стратегии за интернационализација;
 - Откривање на нови пазарни можности.

Првиот курс за е-learning најчесто се базира на заеднички дефинираните потреби за обуки за време 
на дијагностичкиот развој во рамките на проектот.

Двата курса значат теоретски делови, практични вежби и евалуација на секој учесник. Комбинацијата 
на теорија - практика - учител - оценување осигурува интернационализација на содржината на курсот, 
со цел да се обезбеди добро учество на курсот и тој е предвиден на сите јазици на сите проектни 
партнери.

Во секоја земја учесник/партнер 20 учесници ќе бидат избрани и обучени во првиот курс, 30 учесници 
во секоја земја/партнер во вториот.

Ве молиме погледнете ја нашата е-учење платформа 
http://www.agro-start-see.eu/
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Универзитетот во Молиса, Италија

Универзитетот во Молиса се состои од шест Оддели кои се вклучени во истражување и настава, чии 
подрачја се следниве: Оддел за Земјоделство, Наука за Храна и Животна Средина; Оддел за Еконо-
мија, Менаџмент, Општество и Институции; Оддел за Општествени науки, Образование и Социјални 
науки; Оддел за Биолошки науки и Територии; Оддел за Закон; Оддел за Медицина и Здравствени 
науки. Одделенијата за медицина и право се исто така составени од постдипломски професионални 
училишта.
Colozza Центарот за едукација на наставниците нуди специјализирани курсеви за идните наставници 
во средно училиште Unimol Management Center е вклучен во организацијата на високо професиона-
лизирани магистерски студии.
И во двете области (истражувањето и во наставата) Универзитетот е активен во меѓународните про-
грами, помеѓу кои LLP програмата за доживотно учење за учениците, наставниците и персоналот 
мобилност за студирање и сместување (Erasmus) и образование за возрасни, особено во областа на 
активно и Европско граѓанство, интергенерациско учење и социјална вклученост. Универзитетот во 
Молиса брои четири универзитетски кампуси, 9000 студенти, 105 докторанти и околу 600 наставен и 
ненаставен кадар.
Универзитетот, згора на тоа, брои 19 Центри и Парк за Наука, а тој е опремен со неколку лаборатории, 
мултимедијални и јазични лаборатории, богата библиотека, и спортски центар.
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НАШЕ УЧЕСТВО
Универзитетот во Молиса е вклучен во реализација на следнит алатки за услуги за поддршка

 - ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка: UNIMOL ќе анализира, дава повратна информација и одобри 
комплетна верзија на ЈИЕ Протокол за услуги за поддршка. Освен тоа, UNIMOL ќе го издаде ЈИЕ 
Протоколот за услуги за поддршка (публикувана верзија на јазикот на проектните партнери) во 230 
копии. 

 - Елаборација (објаснување) на Прирачникот за добри практики (на англиски јазик) кој се темели на 
најдобрите практики кои се резултат на петте тематски работилници. UNIMOL, исто така, ќе ги пуб-
ликува и преведе Прирачникот за добри практики на италијански јазик и ќе печати 500 копии

 - UNIMOL беа вклучени во изнаоѓањето (прибавувањето)на информации/податоци за елаборација на 
транснационалната база на податоци (дата база) на услуги за поддршка на стопанството во регионот 
на ЈИЕ

 - UNIMOL ќе утврди дијагностицирање и проценка од 5-те МСП во растителното и сточарското произ-
водство со цел да овозможи поддршка во креирањето на алатките за самодијагноза 

 - UNIMOL ќе биде одговорен за концептот и содржината на e-learning курсевите (на англиски). Бази-
рани на заеднички утврдените потреби за тренинг во периодот на дијагностицирање, Универзитетот 
ќе развие e-learning курсеви кои ќе овозможат на претприемачите да се здобијат со неопходното 
знаење во преземањето на иновативни и успешни претприемачки иницијативи. 

 - Собирање на податоци (дата) за елаборација на ЈИЕ Пакет за поддршка за претприемачите во сто-
чарското и растително производство

УЛОГИ ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

Универзитетот од Молиса е партнер на проектот АГРО-СТАРТ. UNIMOL 
е вклучен во следните активности:

- Транснационални проекти и финансиска координација;

- Комуникациски активности и спроведување на проектниот план за 
комуникација;

- Откривање на иновативни и успешни пристапи за изработка и импле-
ментација на услуги за ЈИЕ протокол за поддршка за услуги;

- Развој на структурните мерки за поддршка за подобрување на мали и 
средни претпријатија и услуги за поддршка на секторот за сточарство и 
растително производство;

- Зголемување на свеста на иновациите и технологијата на малите и 
средни претпријатија со цел да им овозможат подобри патишта до мож-
ностите на пазарот;

- Изработка на алатки за поддршка на претприемачите и малите и сред-
ни претпријатија во секторот за сточарство и растително производство;
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ПРИМЕРИ НА МСП ПОДДРЖАНИ ВО ИТАЛИЈА

Fondazione Edmund Mach di San Michele 
all’Adige (Фондација) OK

ISMEA, Institute of Study, Research and 
Information on the Agricultural and 

Agrofood Market
(Владина организација) OK

Address: Via E. Mach, 1 – 38010 S. Michele all’Adige (TN) 
ITALY
Phone: 0039 0461 615455
Web: www.fmach.it

Address: Via Nomentana, 183 - 00161 Roma (RM) ITALY
Phone: 0039 06 85568400
Web: www.ismea.it

SGFA - Societ? di Gestione Fondi per 
l’Agroalimentare S.r.l (Компанија во 

сопственост на ISMEA) OK

EUROCONS s.c.a.r.l.
(Компанија) OK

Address: Via Nomentana, 183 - 00161 Roma (RM) ITALY
Phone: 0039 06 85568285
Web: www.ismea.it
www.ismeaservizi.it

Address: Via Perugia, 56 - 10152 Torino (TO) ITALY
Phone: 0039 011 2419152
Mail: s.palange@eurogroup.it
Web: www.eurocons.biz

Ce.Spe.Vi. - Centro Sperimentale per il 
Vivaismo (Истражувачки центар)

Prof.is.r.l. (Веб-портал за комуникации и 
информации)

Address: Via Ciliegiole - 51100 Pistoia (PT) ITALY
Phone: 0039 0573 570063
Mail: info@cespevi.it
Web: www.cespevi.it

Address: Via di Mezzano, 13/B – 50027 Greve in Chianti 
(FI) ITALY
Mobile: +39 348 7235841 
Mail: info@fertirrigazione.it
Web: http://www.fertirrigazione.it

LugoNextLab Ltd. (Компанија) Trentino Sviluppo Spa (Владина 
институција)

Address: Via Magnapassi, 8 - 48022 Lugo (RA) ITALY
Phone: 0039 0545 20197
Mail: info@lugonextlab.eu
Web: www.lugonextlab.eu

Address: Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN) ITALY
Phone: 0039 0464 443111
Mail: info@trentinosviluppo.it
PEC: trentinosviluppo@arubapec.it
Web: www.trentinosviluppo.it

CDO.net Srl
Compagnia delle Opere (Компанија)

CDO Foggia
Compagnia delle Opere (Компанија)

Address: Via Legnone, 20 – 20158 Milano (MI) ITALY 
(Organisational Secretariat)
Fax: 0039 02 67396206
Mail: info@e-matching.it
Web: www.e-matching.it

Address:Via A. Gramsci, 39 – 71122 Foggia (FG) ITALY
Phone: 0039 0881 331493
Mail:scaiola@cdofoggia.it
Web: www.cdofoggia.it
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ПРЕДИЗВИЦИ

• Изготвените анализи од UNIMOL укажаа на следните потешкотии на локална и национално ниво
• Структурна нестабилност на пазарот на земјоделски производи
• Во најголем број на фарми изостанува сметководството – отсуството на сметководствена евиденциј ја 

прави екстремно комплексна проценката на финансиските резултати (ефекти) во изминатите години 
• Недостиг на реална(корисна) база на податоци(дата база)
• Потешкотии во интерпретацијата(толкувањето) на правилата и процедурите на локално, национално и 

Европско ниво
• Малите бизниси се прилично динамични и дури и ако се слични по обем, може да имаат многу различна 

организациска структура и менаџмент
• Економските заеми се премалку и тешко се наоѓаат
• Присуството на бариери при влез во нови пазари

ВМРЕЖИВАЊЕ И СОРАБОТКА

Канцеларијата за индустриски врски и пласмани на UNIMOL, заедно со канцеларијата и секторот за 
истражување, воспоставија густа(збиена) мрежа на врски со регионалните и националните пртприја-
тија. UNIMOL исто така е член на PSTMOL, Парк на иновациски науки и технологии – Молиса (реноми-
ран истражувачки центар, чии резултати се однесуваат на истражување, трансфер на технологии и 
индустриски истражувања во полето на храната, енергијата и околината за регионални, национални 
и меѓународни компании).
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФИКАСЕН ПРИОД ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНОВАЦИИ ДО МСП ВО ИТАЛИЈА

Ce.Spe.Vi. (Експериментален Центар за Расадник): Software Suite за 
управување со градинарски култури

Во Експерименталниот Центар за расадници, а во соработка со Одделот 
за Земјоделски науки, храна и агро-околина на Универзитетот во Пиза 
(prof. Alberto Pardossi) беа развиени и дистрибуирани софтверски пакети 
за управување со цвеќарските култури (секторот за хортикултура). Секој 
софтвер е финансиран преку одреден проект. Сите софтвери се дистри-
буирани бесплатно од официјалниот веб-сајт (URL: www.cespevi.it ).

PROF.i

Италијанскиот портал на Fertigation and Crop Specialist објавува и дист-
рибуира научни и технички информации и/или известува на вести-
те во земјоделскиот свет од почетокот на 2005 година (URL: www.
fertirrigazione.it).

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МОЛИСА

INTERREG III/А - TIORCAS Project - трансфер на иновации и организа-
ција за истражување, култура, животна средина и здравје. Проектот 
(вкупната вредност 670 000.00 евра) се спроведува во областа на Ита-
лија особено во регионот на Молиса e и во Црна Гора.



80

Центар за поддршка на мали и средни претпријатија – Русе, 
Бугарија

Главна цел на Центарот за поддршка на мали и средни претпријатија (BSC SME), Русе е да ги поддржи 
со расположливите ресурси бизнисите во градот, особено малите и средните бизниси од Русе и реги-
онот и да го стимулира нивниот развој, како и да ги координира, поврзува и ја балансира активноста 
на сите оние организации и структури, помагајќи на малите и средни бизниси во воспоставувањето 
на контакти на локално ниво.

Контактите, ориентацијата кон нормална комуникација помеѓу организациите и структурите, пома-
гајки им на малите и средни бизниси, на локално ниво и исто така помеѓу оние слични на нив од други 
региони од земјата и странство.

Олеснување на контактите помеѓу малите и средни бизниси и погоре споменатите структури и ор-
ганизации, во насока за дефинирање на проблемите, информациска поддршка и ориентација кон 
стриктни структури или изнаоѓање решенија во самиот Бизнис Центар, тогаш кога се во ингеренции 
на самиот Центар. 

Упростување на контактите помеѓу самите компании во меѓусебното решавање на зададени пробле-
ми или проблеми воопшто.
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Активностите на Бизнис центарот за поддршка ги покриваат следниве области
 - Обезбедување на поддршка и услуги во интересот на странските бизнисмени, консултанти и 

бизнис групи

 - Поддршка на потенцијалните инвеститори во идентификацијата на вистинскиот партнер, Бугар-
ската легислатива, даноци, сметководствени консултации и друго

 - Промоција на производтство на странски компании преку постоечките сали за презентазции(са-
еми) комбинирани со медиумските кампањи во регионот

 - Идентификација на подобни заемопримачи и развој на Деловен план, познавајки ја околината 
и компаниите во регионот

 - Идентификација на вистинскиот партнер во основањето на заеднички претпријатија и заеднич-
ко производство 

 - Можност за купување на машини и опрема преку БСЦ МСПкомпанија за лизинг, БС Лизинг ЛТД

 - Спремност за заеднички активности преку постоечките или ново развиени програми и проекти

 - Консултации со високо квалификувани експерти од претприемачите за сите работи од нивни 
интерес

 - Организација на семинари, форуми, конференции

 - Организација на обуки(тренинзи)

 - Организација на јавни настани

Надлежности и Вештини
BSC SME од 1997 до 2010 е членка на БАРДА (Бугарска Асоцијација за Регионално Развојни Агенции 
и Бизнис Центри). Извршниот Директор на Бизнис Центарот е член на регионалната и национална-
та работна група и Насочувачки и Плански Комитет при Влада, регионалните авторитети и НВО за 
развој на стратегии за владини комитети и за поддршка на МСП и економски развој, Структурни и 
Претпристапни фондови. Извршниот Директор од BSC SME е претседавач на Одборот на Директори 
на БАРДА од крајот на 2003 се до Април 2009. BSC SME е единствен официјален Бугарски член на 
Европската Асоцијација на Развојни Агенции - ЕУРАДА

Специјализација – Вработените во BSC SME се обучени од DG за претпријатија и индустрија од Ев-
ропската Комисија, како и канадски и американски експерти во основањето и развојот на кластерот 
за структура, пазар на интернет услуги, ЕУ структурните фондови и регионални политики, развој и 
имплементација на ЕУ Проекти, фондови за капитални вложувања, маркетинг на извоз, менаџмент 
на регионален развој и олеснување на економските транзиции, бизнис и менаџмент, менаџмент на 
финансиски инструменти.

BSC SME и Еуро Инфо Центарот тимски имаат развиено производи PPA и WAP кој дозволува прис-
тап преку мобилен телефон до BSC SME информацискиот систем и нивните конференции. За овие 
услуги поранешната EIC BG812 беше оддликувана како добра практика на официјалната веб страна 
на поранешната EIC Мрежа. Професионалците од областа на компјутерски технологии од BSC SME 
работеа зеднички со Извршната Агенција за Конкурентност и Иновации од DG претпријатија и индус-
трија на база на податоци на Европска мрежа на компании за услугите на компаниите, институции и 
организации и поддршка на локалните компании во развојот на нивните веб страни и интернет услуги.

Целта на сите овие погоре споменати активности и настани е да ги поврзе партнерските интереси и 
активно да им помогне во развојот на нивните контакти (комуникации).
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НАШЕ УЧЕСТВО
BSC SME – Русе е активен учесник во идентификацијата на добрите практики од Бугарија. Центарот има вклу-
чено локални учесници кои нудат поддршка на услугите на МСП во еастителното и сточарското производство 
да се стекнуваат со информации кои се нудат од компании во Бугарија како поддршка на услугите и / или 
консултантите. Како резултат, Бизнис Центарот ги има презентирано следниве осум добри практики на рабо-
тилниците на проектот Агро-Старт

 - Отпочнување на Агро бизнис преку поддршка на органско фармерство во рамките на Проектот за су-
шење на мочуришта и намалување на затруеноста

 - Долгорочно учење и професионални обуки на фармерите

 - Финансиски инструменти и сервиси во помалите градови и руралните области – Проект Мрежа на ЏОБС 
Центри 

 - Регионален земјоделски небанкарски револвинг фонд (АгроФонд)

 - Технологии и иновации за поддршка пренесени на национално и меѓународно ниво - Мрежа на Европ-
ски претпријатија - Бугарија

 - Сенииорска експертиза за трансфер на технологии (СЕТТ) - Услуги од сениори експерти

 - Универзитетот од Русе – ЕкоБиз Инфо Центар и ЕкоБиз Саем и

 - Олеснување на фармерите под мерка 143 – Обезбедување на совети и консултации во земјоделството во 
Бугарија и Романија во периодот 2007-2013

Три од овие добри практики беа селектирани помеѓу шесте избрани практики од секој од овие четирите рабо-
тилници и ќе бидат вклучени во Протоколот за сервисна поддршка на ЈИЕ. Тоа се

 - Финансиски инструменти и сервиси во помалите градови и руралните области – Проект Мрежа на ЏОБС 
Центри

 - Технологии и иновации за поддршка пренесени на национално и меѓународно ниво – Мрежа на Европ-
ски Претпријатија – Бугарија и

 - Универзитетот од Русе – ЕкоБиз Инфо Центар и ЕкоБиз Саем

Петтата работилница се одржа во Русе, Бугарија на тема „Ефективен пристап за поддршка за да се направи 
проценка за можностите за усвојување на нови пазари, исполнување на европски стандарди за квалитет, про-
моција на производи и олеснување на интернационализација на МСП“ и беше организиран од BSC SME – Русе. 

За последната работилница бр.5,ЦДП на МСП – Русе идентификуваше и ги презентираше следниве две добри 
практики

 - Голема поддршка во интернационализација на малите бизниси - Мрежа на Европски Претпријатија – Бу-
гарија

 - Национален Извозен Портал на Бугарија (НИПБГ)

УЛОГА ВО АГРО-СТАРТ ПРОЕКТОТ

BSC SME – Русе е одговорен за имплементација и координација на работен пакет 7 од АГРО-СТАРТ проектот, имену-
ван како „Мерки на обуки за вработените од организациите и компаниите за поддршка на деловните услуги за ефек-
тивна имплементација на ЈИЕ Протоколот за поддршка на услугите“. Севкупната цел на оваа компонента е успешен 
трансфер на клучниот проектен резултат – Имплементација на ЈИЕ Протокол за поддршка на услуги. Работниот пакет 
е насочен кон ефикасно остручување на вработените во поддршка на услугите за имплементација на финалната вер-
зија од ЈИЕ Протоколот за користење на алатките за поддршка креирани-развиени во овој проект. Иако териториите 
на проектните партнери припаѓаат на областа на ЈИЕ и се соочуваат со слични проблеми и предизвици и вработените 
во ваквите компании немаат соодветно KNOW-HOW ниво. Затоа, дијагностицирање на потребите за обука во секоја 
територија ќе биде утврдена. Проектните партнери ќе сумираат еден извештај со заклучоци на англиски јазик. BSC 
SME, Русе ќе ги собере информациите и дизајнира e-learning курсеви базирани на заклучоците
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ПРИМЕРИ ЗА ПОДДРШКА НА ОРГАНИЗАЦИИ НА МСП ВО БУГАРИЈА

МОЖНОСТИ ЗА БУГАРИЈА
 - Со поконкурентни цени до пораст на побарувачката за прехранбени производи

 - Стабилно економско окружување резултат на апликациите за ЗЗП

 - Пораст на побарувачката на производи со гарантиран квалитет и потекло

 - Засилено барање за производи од органско производство

 - Консолидација на земјишните поседи

 - Полесен пристап до постоечките и нови знаења и технологии како резултат на интеграциите во сек-
торот на европското земјоделство како и развојот на националните истражувања и ICT

 - Нов став за мултифункционалната улога во аграрот и неговото функционирање како јавен сервис со 
исклучок на услугите околу климатските промени

 - Пораст на важноста на општествените вредности и етичките вредности во насока на превентива и 
развој на традиционалните производни методи и производи

 - Нови јавни проценки за важноста на руралното окружување како место на живеење, за да се остане 
и отпочне со деловни активности

Applied Research and Communications Fund Bulgarian Industrial Association
Coordinator of Enterprise Europe Network – Bulgaria 
Sofia 1113, 5 Alexander Zhendov street 
Tel.: +359 2/973 3000 / ext. 431-437 
Fax: +359 2/973 3588 
URL: www.arcfund.net

Sofia 1000, 16-20 Alabin street 
Tel: +359 2/93 209 54, 987 26 04 
E-mail: ierc@bia-bg.com 
URL: www.ierc.bia-bg.com

Joint Innovation Center, BAS GIS – Transfer Center Foundation
Sofia 1113, 10 Acad G. Bonchev street 
Tel.: +359 2/971 47 23, fax: +359 2/872 25 44 
E-mail: karina.angelieva@jic.bas.bg 
URL: www.jic-bas.eu

Sofia 1113, 4 Acad G. Bonchev street 
Tel.: +359 2/870 62 64, fax: +359 2/870 74 98 
URL: www.gis-tc.org

Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry

Ministry of Economy, Energy and Tourism

Sofia 1058 , 9 Iskar street 
Tel.: +359 2/8117505, 9811099, 9802189 
Fax: +359 2/9885067 
E-mail: een@bcci.bg 
URL: www.bcci.bg

Sofia 1502, 8 Slavianska street 
contact person: Ms.TeodoraSarandeva 
Tel: +359 2/940 7502 
E-mail: t.sarandeva@mee.government.bg 
URL: www.mi.government.bg

ARC Consulting Ltd. Business Information and Consulting Centre 
– Sandanski

Sofia 1113, 5 Alexander Zhendov street 
Tel.: +359 2/973 3000 Fax: +359 2/973 3588 
E-mail: arcfund@online.bg 
URL: www.arcfund.net

Sandanski 2800, 5 Skopie str., P.O. box 50 
Tel: +359 746 30 549, fax: +359 746 32403 
E-mail: office@bicc-sandanski.org 
URL: www.bicc-sandanski.org

Chamber of Commerce and Industry – 
Plovdiv

Business Support Centre for Small and 
Medium Enterprises – Ruse

Plovdiv 4003, 7 Samara Street 
tel.: +359 32/908 999 (998), Fax: +359 32/908 999 
E-mail: een@pcci.bg 
URL: www.pcci.bg

Ruse 7000, 14 Kresna street 
Tel: +359 82/821 472, fax: +359 82/821 472 
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net 
URL: www.bsc.smebg.net 
www.enterprise-europe-network.smebg.net
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ИНОВАЦИИ И ЕФИКАСНОСТ
Иновации значи генерално нешто ново. Ова би можело да биде и нова опрема и нов процес,нова 
методологија или нови услуги. Иновациите носат нешто ново во процесот на производство на ком-
паниите, кои овозможуваат пораст на ефикасноста во производството, квалитет на производството, 
намалување на загадувањето во окружувањето, пораст на благосостојбата на животните и посевите, 
намалување на трошоците, пораст на профитот итн

Да се биде иновативен не секогаш значи да се има нова опрема, процес, метод итн, тоа може да е и 
новитет. Тоа значи дека тоа е нешто ново за компанијата од една страна и од друга страна секако има 
позитивно влијание на компаниските активности го подобрува на некој начин производниот процес. 

ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВЕН ПРИОД ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНОВАЦИИ ДО МСП ВО БУГАРИЈА

НИПЕКС КОМ.-Леб и колачи, Смоленск

Сениор експерт ги изнесе трите цели во оваа компанија. Како резултат на нивната соработка во доменот на пекар-
ското производство базирано на германски рецепти, беа пуштени во производство поинаков вид на леб, закуски, 
колачи и слатки. Германско кафе беше сервирано. Компанијата е профитабилна, а вработеноста се зголеми од 3 
на 19 вработени.

Винарија Памидово

Сениор експерт од СЕС заедно со Германската техничка развојна помош / Германска Агенција за Техничка сора-
ботка го изнесе проектот за подобрување на квалитетот на вино произведено од Трацијан винарија. Промените во 
производните технологии помогна да се обнови карјниот вкус на виното така што ќе може да ги придобие запад-
ните потрошувачи. Напорите за дистрибуција на вино во Западна Европа и прекуморските земји даваат перспек-
тива која ветува.

Центар за Социјално – Образование Св.Ѓорѓе Пловдив

Во Центарот за социјално образование Св.Ѓорѓе Сениор, експерт од Германија во март 2013 започна обуки за вра-
ботените по готвење и часови по кулинарсво.

Натпреварот по кулинарство беше последната етапа од курсот од експертот Г-дин Шулц и претставуваше вид на 
презентација на учење под негово лидерство.

Креативност, бистрина, организираност, тимска работа и вкусот беа критериуми кои обезбедуваа завршување на 
курс во тренинг центарот и школување во ресторанот ЛИПЗИГ во Пловдив

За повеќе информации за примери, Ве молиме контактирајте Центарот за Деловна поддршка на МСП-Русе
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ВМРЕЖУВАЊЕ И СОРАБОТКА
“The BSC SME – Ruse е“:
 - Член на Европска мрежа на претпријатија

 - Член на насочувачка група за приоритетна област 7 на Дунав стратегија – Развој на општественото 
знаење низ истражувања, образование и информациски технологии

 - Член на насочувачка група за приоритетна област 8 на Дунав стратегија – Поддршка на конкурентноста 
на претпријатијата, вклучувајки го кластерот за развој

 - Член на насочувачка група за приоритетна област 9 на Дунав стратегија – Инвестирање во луѓе и вештини

 - Член на ЕУРАДА – Европска Асоцијација за Регионални Развојни Агенции

ОСТАНИ ИНФОРМИРАН

Информативни сајтови и изданија на Европска Комисија

Европска мрежа на претпријатија - http://een.ec.europa.eu/

Информативниот сајт на Министерството за Земјоделие и храна во Република Бугарија; 
http://www.mzh.government.bg/mzh/en/Home.aspx

http://www.fermer.bg/

http://www.tractor.bg/

http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ
Најефикасни маркетинг стратегии се – учество на саеми и изложби, учество во настани за застапу-
вање и мисии на компаниите, предавање за профили на деловна соработка, како и одржување на 
блиски релации со клиенти и партнери

ЕФИКАСНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ
Специјализација во производство за унификација на производите и извозот, деловни соработки и по-
договарање, учество во настани на застапување и мисии на компаниите и инвестирање во иновации 
и средби за европски стандарди за квалитет

ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА МСП КОИ РАБОТАТ ВО СТОЧАРСТВОТО И / 
ИЛИ РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
1. Агро знаење и желбата за долгорочно учење.

2. Посветеност на земјоделството и природата.

3. Поволни климатски услови на окружување.

4. Национални и ЕУ иницијативи за привлекување на нови играчи и свежи инвестиции во сточарство-
то и растителното производство.

5. Соодветна правна рамка штитејки ги правата на МСП кои делуваат во сточарството и / или расти-
телното производство.
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Бугарски Економски Форум, Бугарија 

Бугарскиот Економски Форум (БЕФ) е непрофитен правен субјект финансиран од бугарски и меѓу-
народни приватни компании, бугарски јавни институции и невладини организации во 1998 со главни 
цели промоција на бизнис окружувањето во Бугарија и Југоисточна Европа за потенцирање на надво-
решните инвеститори и унапредување на дијалогот помеѓу владата и стопанствениците. Во моментот 
има 43 членки кои се клучно засегнати страни во економскиот и општествениот живот во Бугарија. 
Нивните активности ја покриваат територијата на цела Бугарија. БЕФ има канцеларии во Софија, 
Монтана и Ќустендил. Помеѓу нашите членки клучни се индустриските здруженија и комора, финан-
сиски институции како и јавни организации и институции.

Со последните измени на нашиот статус од (2009) БЕФ е посветен на следново:

 - Да го поддржи и охрабри одржливиот економски развој во Бугарија како ЕУ членка, јакнење на 
економската соработка со другите земји

 - развој на дијалогот помеѓу стопанството, НВО, медиумите и јавните институции на централно и 
локално ниво

 - подобрување на бизнис климата на регионално, национално и локално ниво, нагласувајки ја важ-
носта од факторите на окружувањето за одржлив општествен развој.
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Меѓу активностите на Бугарскиот економски форум постои:

 - организирање на меѓународни економски форуми, конференции, семинари, деловни состаноци;

 - објавување и дистрибуција на билтени, брошури, извештаи, анализи, истражувања и повеќе;

 - организирање на кампањи за информирање во Бугарија и во странство, за теми поврзани со бизнисите;

 - имплементација на ЕУ и други донаторски финансирани проекти.

БЕФ е во голема мера признат за организирање на некои од најважните настани за бизнис учесници-
те не само од Бугарија, туку и од Централна и Југоисточна Европа. Овие форуми се места каде што 
претставниците на бизнисот се сретнуваат, разменуваат мислења и каде што се создаваат корисни 
контакти. БЕФ исто така организира едукативни семинари и обуки на различни теми.

Организацијата исто така, игра важна улога во промовирањето на можностите за финансирање, 
обезбедени од различни финансиери од ЕУ и други донаторски програми. БЕФ не само што ги про-
мовира инструментите во оваа насока, исто така, дава исклучителни примери преку своите проектни 
активности. Сите проекти, имплементирани од страна на БЕФ, се на различни начини поврзани со 
подобрување на условите за бизнис, како и градење и подобрување на бизнис капацитетите.

УЛОГА НА АГРО-СТАРТ ВО ПРОЕКТОТ

БЕФ е главниот одговорен партнер за WP4 „Структурни мерки за подобрување на услугите за 
поддршка на малите и средни претпријатија во секторите за сточарство и растително производ-
ство“. Уште поточно, БЕФ е главен партнер за изработка на транснационалната база на подато-
ци за сите фирми, кои даваат производи и услуги за подршка поврзани со секторите за расти-
телно производство и сточарство и организирање на Транснационалната конференција за мали 
и средни претпријатија за услуги за деловна поддршка во секторите за растително и сточарско 
производство. Транснационалната база на податоци за давателите на услуги и добавувачите 
вклучува податоци за организации кои работат на давање  услуги за поддршка на бизнисот, до-
бавувачи на услуги и производи за малите и средни претпријатија со комплетна понуда од цели-
от вредносен синцир во секторите сточарско и растително производство: добавувачи на семе, 
на алатки, градежни услуги за изградба на одредена зграда поврзани со целните сектори, логис-
тика, маркетинг компании, итн. Базата на податоци содржи информации за името и локацијата 
на давателите на услуги, на главните активности и услугите кои ги нудат, информации за контакт, 
вклучувајќи веб-сајт и ценовници, ако е применливо. Од една страна, транснационалната база на 
податоци ќе ги поддржи услугите и производите на добавувачите од секторите за растително и 
сточарско производство, успешно да ги промовираат своите бизниси не само во нивната земја, 
но и во странство. Од друга страна, базата на податоци ќе биде голем извор на информации за 
малите и средни претпријатија во секторите за сточарство и растително производство за давате-
лите на услуги и производи кои им се потребни за развој на нивните бизниси. Базата на податоци 
е достапна на веб-страницата на АГРО-СТАРТ и затоа е достапна до сите заинтересирани мали и 
средни претпријатија и услуги за поддршка на бизнисот.

Целта на транснационалната конференција беше да се презентира транснационалнa база на 
податоци за давателите на производи и услуги, да ги мотивира учесниците да се приклучат и да 
ја збогатат базата на податоци и да се промовира активно вмрежување со цел проектот да има 
корист од можни синергии.

БЕФ активно учествува во сите други активности во рамките на проектот.
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ПРИМЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БУГАРИЈА:

ПРЕДИЗВИЦИ 
„Специфични тешкотии со кои малите и средни претпријатија во секторите за сточарство и растително 
производство се соочуваат се: 

-повисоки субвенции/грантови во другите земји на ЕУ; 

-многу силeн увоз на конкуренцијата; 

-висока концентрација на земјиште на ултра-големи производители (сектор  за растително произ-
водство; државни влијанија: погрешна државна политика кон секторите, висока бирократија, не-
достаток на правила, нефер практики за распределба на земјиште);

-недостаток на информации за пазарот „. 

ИНОВАТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ...
“Примена на современи „Добри практики за производство „(GMP), кои ја зголемуваат продуктивноста, 
квалитетот и благосостојбата на малите и средни претпријатија“.

State Fund Agriculture The National Agricultural Advisory Service
Address:
Sofia 1618, 136 Tzar Boris III Blvd., 
Phone: +359/2/ 81-87-100,
e-mail:dfz@dfz.bg
website: http://www.dfz.bg/

Address:
Sofia 1331, ShosseBankya No.7, Phone: +359/ 2/ 8 
100 988, 
Fax: ++359/ 2/ 8 100 992,
e-mail:office@naas.government.bg, website:www.naas.
government.bg

National Rural Network Union Of The Processors Of Fruit And 
Vegetables

Address: 
1040 Sofia, 36 Dragan Tsankov Blvd.,
Interpred WTC, office B/306
Phone: 00359 (0) 2 969 32 22
Fax: 00359 (0) 2 969 32 26
e-mail: office@nsm.bg  
website: http://www.nsm.bg/

Address:
1000 Sofia, 108, G. S. Rakovski Str., 4 fl., office 407A, 
Phone: 987 47 43
Fax: 980 26 79
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net 
website: http://www.org-bg.net/

Bulgarian Organic Products Association National Union of Agricultural 
Cooperatives in Bulgaria

Address: 
Panagyurishte 4500, 13 Raina Knyaginya str.
e-mail: bgbio.org@abv.bg
website:http://www.bgbio.org/

Address:
1000 Sofia,99 ‘G.S. Rakovski‘str. 
Phone:+359 9266 -361
Fax: 02/92-66-361
e-mail: nszkb@abv.bg;
website: http://www.nszkb.com/
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ПРИМЕРИ НА ЕФИКАСНИ ПРИСТАПИ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИИ 
ПРЕНЕСЕНИ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БУГАРИЈА И НЕ САМО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

www.fermer.bg
www.agropazar.bg
www.agronet.bgwww.freshplaza.comwww.agrovesnik.bg 
Agra Expositionhttp://www.fair.bg/bg/events/agra13-bg.htm 
Bata Agro http://www.bata-agro.org/ 
Medfel www.medfel.com 
Fruit attraccion http://www.fruitattractionnews.com
Fruitlogistica http://www.fruitlogistica.de

СТРАТЕГИИ ЗА МАРКЕТИНГ
„Најефикасна маркетинг стратегија е интегрираниот маркетиншки пристап, што значи комбинација 
од: учество на саеми и изложби, испраќање мостри како подароци за клиентите, е-mail маркетинг, 
маркетиншки стратегии преку социјалните медиуми (фејсбук, твитер, итн.), радио или ТВ реклами (ба-
рем во локалните медиуми) и др. Најважната и ефикасна стратегија за промоција на мали и средни 
претпријатија останува личен пристап - одржување блиски односи со клиенти и партнери.“

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ
Директен извоз во синџирот на снабдување (Од нива до трпеза)

- Директен извоз во супермаркет колку што е можно, за да се одбегнат препродавачите.

Странски директни инвестиции
- Отворање на нови стратешки производствени погони

Партнерства со странски производители и пазари
- Интеграција на МСП во задруги и здруженија (Пример: Групо ANECOOP; UNIVEGA; DAIFRESSH и слично)

Добра дистрибутивна пракса
- Брза и точна испорака на стоки

Силни маркетиншки стратегии
- Рекламирање

- Развој на промоции

- Промоција

Регистрација на трговски марки

Agro train

„Пренесување на иновации“ Под наслов „Иновации базирани 
на органско земјоделство преку користење на алатки за обука 
(AGROTRAIN)“, се применуваат од страна на Универзитетот за Земјо-
делство – Пловдив. Agro train е проект за бесплатно образование на 
органското земјоделство.

„Иновации и трансфер на технологија на малите и средни прет-
пријатија помеѓу Бугарија и Јапонија“

Тоа е форум во кој малите и средни претпријатија можат да разменат 
искуства и иновации меѓу двете земји.

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network им помага на малите и средни бизниси да 
преземат целосно искористување на можностите на Европскиот па-
зар. Мрежата работи со преку 600 локални бизниси во повеќе од 50 
земји од ЕУ и пошироко. Искусни експерти нудат комбинација на IT 
и консултантски услуги за влез на меѓународниот пазар; трансфер на 
нови технологии; пристап до финансирање од ЕУ; финансирање за 
истражувања; законодавство и стандардите на ЕУ; заштита на инте-
лектуалната сопственост; повратни информации за политиките на ЕУ

За повеќе информации во врска со примерите, ве молиме контакти-
рајте со Бугарскиот Економски Форум



Programme co-funded by the
EUROPEAN UNION

10. Наместо заклучоци

ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП КОИ ФУНКЦИОНИРААТ ВО СТОЧАРСКИОТ И 
РАСТИТЕЛНИОТ СЕКТОР

Човечки ресуси
• Висока едукација
• Делегирање на одговорностите 
• Континуирано подобрување на образованието

Оптимизација на трошоци и процеси 
• Максимална искористеност на ресурсите 
• Автоматска  технологија на процесите 
• Употреба на обновливи извори на енергија 

Квалитет 
• Знаење за  одржување на висок квалитет на производот 

Познавање на пазарот 
• Силни маркетинг стратегии 
• Пазарна ориентација

Претприемачки вештини и знаења 
• Партнерства за  синџирот на снабдување за храна

 
Бугарски економски форум-БЕФ

90





ЈИЕ ПРОТОКОЛ ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА

Федерација АГРОСТАР
во партнерство со: 




