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CULTIVATING
INNOVATION

ПРОЕКТ FOCUS
„Повишаване конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри – FOCUS“ е проект, реализиран от консорциум в четири страни от региона Балкани – Средиземно море, от общо седем партньора - Регион Пелопонес (водещ партньор), Национален технически университет –
Атина,
Аграрен университет – Атина от Гърция, Кипърската търговскоиндустриална камара, Агенция за местно икономическо развитие – Вльора от Албания и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Аграрен
университет – Пловдив от България.
Фокус цели създаването на транснационални връзки за сътрудничество в сектора
на агро-храните между предприятия и научноизследователски институции, като
същевременно насърчава трансфера на технологии и иновациите в храните, за да се
улесни повишаването на конкурентоспособността и отварянето на МСП в хранително-вкусовата промишленост. Основната му цел е да повиши капацитета и конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП), за да предостави
иновативни, нови и подобрени хранителни продукти на национални, регионални и
глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез прилагане на солиден набор от дейности, ускоряване на сътрудничеството „четворна спирала“ и постигане на иновации и трансфер на технологии в сектора на хранително-вкусовата промишленост,
но и чрез обмен на опит и анализ на добри практики в тази област. Проектът FOCUS
ще следва методологичен подход, включващ три основни фази: (1) картографиране на
агро-хранителната екосистема в страните партньори; (2) създаване и работа на
иновативни регионални клъстери за агро-храни; (3) създаване на ИКТ платформа,
която ще включва ключов инструментариум за подкрепа, правилно разработен от 4те регионални клъстери, за да осигури иновативен микс от услуги за МСП в селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Този набор от инструменти
ще бъде достъпен за всички участващи МСП и заинтересовани страни и ще играе
ролята на ключов инструмент за трансфер на технологии при изпълнение на пилотните проекти.
Успоредно с това, клъстерите ще предлагат комбинация от иновативни услуги за
подкрепа, например: а) одит и валидиране на технологичната, техническа и икономическа жизнеспособност на иновативните идеи на целевите МСП в хранителновкусовата промишленост; б) съдействие при разработването на тяхната бизнес
планове ,, в) изграждане на капацитет чрез семинари и г) търсене на партньори. И
накрая, но не на последно място, ще бъдат разработени 4 регионални пътни карти с
препоръки към регионалните ИСИС.
Продължителността на проекта е две години (ноември 2017 - октомври 2019 г.) и се
финансирана от Европейския съюз - ЕФРР и ИПП II - и национални фондове на участващите страни по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014-2020".
Консорциумът на проекта заедно с Федерацията на гръцките хранителни индустрии, която има статут на наблюдаващ партньор, ще обедини усилията си, за да се
осигурят трайни резултати от проекта в други региони. Освен това четирите
регионални иновативни клъстери за агро-храни, които ще бъдат създадени при изпълнение на дейностите по проекта, се очаква да бъдат отправна точка за сближаване за пръв път на ферми, предприятия от хранително-вкусовата промишленост,
научноизследователски институти, университети и политически органи в региона
на Балкани – Средиземно море.
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ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ FOCUS
ТРИПОЛИ, ГЪРЦИЯ
Проектът "Фокус" проведе първата среща между партньорите на 12 и 13 декември 2017 в Административната сграда на Регион Пелопонес
(REGPEL) в Триполи, Гърция. През първия ден водещият партньор, Регион Пелопонес, приветства всички партньори за добре дошли, а те от
своя страна представиха своите организации и
ролята си в проекта. Освен това бяха представени целите, структурата на консорциума, работния план и работните пакети на проекта.
Кипърската
търговско-промишлена
палата
(CCCI) направи общ преглед на Комуникационния
план на проекта (съдържание, дейности, резултати и Ръководството за комуникации на Програма Interreg Балкани – Средиземно море). На втория ден от срещата беше направено представяне на Работен пакет 3 от Аграрен университет Атина (AUA), последвано от представянето на тематичните работни пакети на проекта от партньорите AUA, NTUA и REGPEL.
Срещата завърши с обмен на мнения и понататъшно обсъждане на управлението и изпълнението на дейностите по проекта,

ОТВОРЕН ДЕН В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ
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На 19 април 2018 Бизнес център за подпомагане
на малки и средни предприятия – партньор в
проекта - организира Отворен ден в Русе. Основният фокус бе представяне на проекта и
възможностите за МСП да се включат и да се
възползват от безплатните услуги. Програмата също включваше и полезни презентации за
фирмите от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.
Специалист по HACCP представи новите изисквания на Регламент (ЕС) № 1169/2011 относно
предоставянето на информация за храните на
потребителите, със съвети и практически
примери за различни продукти. Експерти от
Аграрен Университет Пловдив, които също са
партньори по проекта изнесоха полезни презентации с много информация относно биологичните замърсители в храните, както и за научния
подход относно PCR-базирани техники за детекция и количествено определяне на
биологични обекти с приложение в анализа на хранителни продукти и суровини.
Всички презентации бяха изключително интересни за участниците и бяха обсъдени
много въпроси и казуси в дискусията.
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ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОЕКТ FOCUS, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
2-рата Международна среща на Направляващия комитет по проект FOCUS се проведе в периода 8 - 9 май 2018 в Пловдив, България. Аграрен Университет Пловдив бе
домакин на тридневните срещи. В първите два дни събитието бе фокусирано
върху провеждането 2-рото заседание на Направляващия комитет по проекта. На
8 май встъпителна реч изнесе ректорът на Аграрния университет, проф. Христина Янчева, последвана от презентациите от Аграрен Университет Атина, представяща Работен пакет 3.1 – Методология за картографиране и сравнителен анализ, след което всяка страна-партньор представи разработените доклади по Работен пакет 3.2 – Картографиране на клъстъри за агро храни в региона БалканиСредиземно море и Работен пакет 3.4 - Политики и регулаторна рамка. На втория
ден от срещите Регионът на Пелопонес (REGPEL, партньор от Гърция) представи
Работен пакет 3.5 - Регионални профили и технологии на фирми и организации в
сектора на агро храните. Бе направено и представяне на Работен пакет 4 във
връзка с Методологията за проектиране и експлоатация на FOCUS клъстърите
както и на платформата за сътудничество по проект FOCUS, от другите два партньора от Гърция – Аграрния Университет в Атина и Националния Технически
Университет. През първия
ден участниците имаха интерактивна дискусия помежду си. На втория ден се
проведе малък семинар в
две групи, за да се уточнят
секторите,
нуждите/
тенденциите и технологичните услуги за всеки регион, участващ по проекта.
Следобед на същия ден бе
организиран и подготвителен семинар за провеждането на първата фокусна група, а всички партньори можеха да представят своите предложения.
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ПЪРВА СРЕЩА НА ФОКУС ГРУПА, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
На 10 май 2018 Пловдивският Аграрен
Университет бе домакин на първата
среща на фокус група по проекта. Основно представители на академичните
среди, работещи в областта на селското
стопанство
и
хранителновкусовата промишленост, бяха поканени
да участват. Г-жа Петкова приветства
участниците от името на АУП и консорциума на проекта. REGPE направи
подробно представяне на целите и
прогреса по проекта. Г-жа Петкова постави набор от въпроси, за да започне
дискусията. Семинарът се проведе непосредствено след второто заседание
на Направляващия комитет по проект FOCUS. След обсъжданията от 2-рата среща на
Направляващия комитет по проект FOCUS, възникнаха допълнителни въпроси за разглеждане и по-нататъшно изясняване. Сред обсъжданите въпросите бяха споделянето
на опит в сътрудничеството в областта на селското стопанство в България; от
какъв вид подкрепа и услуги (етикетиране, обработка на опаковки и т.н.) имат нужда
местните МСП; тяхната верига на стойността; свързани клъстери, сектори и подбор на МСП; семинари за изграждане на капацитет; тенденции/нужди и технологии
(иновативни практики/идеи).
В срещата бяха поканени петима български експерти в областта на аграрните науки
и хранителни технологии и бяха проведени дискусии с партньорите по проект FOCUS.
Българските експерти споделиха личен опит и наблюдения по предварително зададените за обсъждане въпроси.
Дискусията се фокусира върху три сектора в България (млечни произведения, масла и
вино), които са добре развити в Пловдив и клъстърът може да се позиционира там.
Друго предложение бе създаването на клъстър "Чисти храни". Съществен е фактът,
че това може да бъде постигнато (т.е.
съставки, преработка, опаковане, разпространение), но трябва да се обърне
внимание на структурите/функциите/
механизмите. Координаторът на първата фокус група, г-жа Марияна Петкова доцент по микробиология и биотехнологии за околна среда от Аграрен университет Пловдив, предложи план за избор на
ключови играчи и политики за изграждане
на примерен клъстър в млечната промишленост. Д-р София Карма от НТУ
(Гърция) представи стратегията за изграждане на интернет платформа на проекта и инструменти за обучение. Бяха
проведени интерактивни дискусии и бяха обменени ценни мнения.
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ПАРТНЬОРИ
Гърция - Регион Пелопонес

Гърция - Национален технически университет - Атина

Гърция - Аграрен университет Атина

Кипърска търговскопромишлена палата
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ОТВОРЕН ДЕН ВЪВ ВЛОРА, АЛБАНИЯ
На 14 май 2018 във Влора, близо
до площад "Три Ракат", бе
проведено събитието местен Отворен ден по проект
FOCUS. AULEDA - Агенция за
местно икономическо развитие на регион Влора, покани
местни фирми, работещи в
областта на агро индустрията. Предприятията имаха
възможност да популяризират местните продукти и да представят своята местна идентичност. Основни участници в
събитието бяха Община Влора, регионални публични институции, публични селскостопански и агро-хранителни институции, научни институти, неправителствени организации, работещи в селскостопанския сектор, университети, търговски
камари, МСП и кооперации. На изложението присъстваха фирми, фермери и други заинтересовани страни, работещи в областта на агро индустриите като вино, зехтин, плодове, зеленчуци и ръчно изработени продукти.
Участниците проявиха голям интерес към събитието и представените продукти, като се възползваха и от качественото
представяне на местните производители и предприятия.

Албания - Агенция за местно
икономическо развитие - Вльора

България - Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе

България - Аграрен университет
- Пловдив

Повече информация за проекта и свързаните
събития
h p://

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и националните фондове на участващите държави

