




27. НОВЕМБАР 2019.

На 14. Сајму етно хране и пића одржаном у Београду, у сегменту „Етно двориште“, у
оквиру пројекта „Innovagro“ одржани су међународна изложба и пратећи пословни
сусрети фирми из пољопривредно-прехрамбеног сектора. 

На сајму су у оквиру штанда „Innovagro“ излагали српски произвођачи прехрамбених
производа „Хофф доо“, „Биосил доо“, „Квестор доо“, „ПГ Милетић“ и „Х&Х
Иммунизатори“, након чега су одржани билатерални разговори са фирмама из Грчке, 
Италије и Албаније.

Поред Привредне коморе Србије партнери на овом пројекту су Привредна комора Хање, 
Регион Крит Технички универзитет Крита Мрежа острвских привредних комора Европске

Регионални развој иновативности кроз пројекат
„Innovagro“

Пројекат „Innovagro“ се финансира из Јадранско-јонског програма и
намењен је развоју регионалног иновативног система. Кроз овај
пројекат се промовише еколошки прихватљива пољопривредна пракса, 
доносе се иницијативе за развој стратегије на нивоу земаља партнера и
повезују се компаније како би оствариле пословну сарадњу.

ВЕСТИ









решења, Италијанска конфедерација пољопривреде из Италије и Привредна комора
Албаније.  

ПОДЕЛИ ВЕСТ

Ефикаснији трансфер знања и вештина у пољопривреди
29. ЈУЛ 2019.

Оригинално из Србије- производи заштићеног географског порекла
05. АПРИЛ 2019.

Житарице најзаступљеније у пољопривредној производњи
18. МАРТ 2019.

Унапређење производње цвећа и украсног биља
12. МАРТ 2019.

Остале вести

СВЕ ВЕСТИ

Вести регионалних









Ефикаснији трансфер знања и вештина у пољопривреди
29. ЈУЛ 2019.

Оригинално из Србије- производи заштићеног географског порекла
05. АПРИЛ 2019.

Житарице најзаступљеније у пољопривредној производњи
18. МАРТ 2019.

Унапређење производње цвећа и украсног биља
12. МАРТ 2019.

Производи са снагом географског порекла- Први шумадијски
фестивал ракије
26. НОВЕМБАР 2019.

Предузетници заинтересовани за повољне кредите
26. НОВЕМБАР 2019.

Остале вести

СВЕ ВЕСТИ

Вести регионалних
комора









PR corner

Набавке

Контакт

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАД

РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Кикинда

Крагујевац

Краљево

Крушевац

Лесковац

Ниш

Нови Сад

Сомбор

Сремска Митровица

Суботица

Ужице

Ваљево

Зајечар

Зрењанин

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања
представљен у Крушевцу
22. НОВЕМБАР 2019.

СВЕ ВЕСТИ





Привредна комора Србије

Ресавска 13-15
11000 Београд

тел: 0800 808 809

e-mail: bis@pks.rs
ПИБ: 100296837
Матични број: 07000529




