
Zbaton projektin:

4) Konfederata Italiane e Punëve të Përgjithshme të Bujqësisë 
(Itali) 

Dhoma e Treg�së dhe Industrisë Chania (Greqi)

3) E- Ins�tute, Ins�tu� i Zhvillimit gjithëpërshirës (Serbi)

PartnerEt:

8) Universte� Teknik Kretë, Shkolla e Inxhinierisë dhe 
Manaxhimit (Greqi)

7) Rajoni i Kretës (Greqi )

1) Dhoma e Treg�së dhe Industrisë në Serbi. 

2) Dhoma Rajonale e Treg�së dhe Industrisë në Jablanicë dhe  
Rajoni Pcinja (Serbi)

5) Rrje� i kufizuar i Dhomës së Treg�së dhe Industrisë së 
Bashkimit Evropian (Greqi)

6) Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit zona e Potencas (Itali)

9) Bashkimi i Dhomave të Treg�së dhe Industrisë së Shqipërisë 
(Albania)

10) Universite� Basilicata (Itali)

Kjo fletëpalosje u realizua me mbështetjen financiare të Bashkimit 
Evropian. Përmbajtja e saj është tërësisht përgjegjësi e zbatuesit të 
projek�t dhe për asnjë arsye nuk reflekton përshtypjet/mendimet e 
Bashkimit Evropian dhe /ose programit ADRION.

Zhvillimi i një rrjeti inovativ për promovimin 
e ekstroversionit të kompanive Agro-ushqimore në zonën 

Adriatiko-Joniane.

Ky projekt mbështetet nga programi Interreg Adrion 
nën fondin e Zhvillimit Evropian Rajonal dhe fondi IPA II

Projek� INNOVAGRO ka për qëllim zhvillimin e një lidhje dhe sinergjie ndërmjet 
fermerëve, shoqërive agro-ushqimore, ins�tu�teve të kërkimit dhe autoriteteve 
publike për promovimin e ekstroversionit të produkteve agro-ushqimore, zhvillimin 
ndërkombëtar të kompanive agro-ushqimore dhe promovimin e prak�kës 
bujqësore miqësore me mjedisin.

Buxhe� në Euro 1.060.000,00

Fondi nga ERDF 
dhe IPA II në Euro 901.000

Kohëzgjatja e Projek�t 30 Muaj

Programi ADRION web:      www.adrioninterreg.eu
www.innovagro.adrioninterreg.euProjek� Innovagro web:     



OBJEKTIVAT  E  PROJEKTIT,  REZULTATET  E  PRITSHME  DHE  PRODUKTET  KRYESORE

Qëllimi kryesor i projek�t “INNOVAGRO” është zhvillimi i sistemit ndër rajonal 
për riforcimin e bashkëpunimit ndërmjet qendrave kërkimore dhe 
universiteteve; kompanive agro –ushqimore, si  dhe për ins�tucionet e tjera që 
promovojnë ekstraversionin dhe sipërmarjen ndërmjet vendeve  
pjesëmarrëse, në mënyrë që të sigurojë shërbimet innova�ve të manaxhimit 
dhe marke�ngut të SME-ve, në mënyrë që të rritet ekstraversioni dhe 
ndërkombëtarizimi.

1. Zhvillimi i një mekanizmi inovator dhe mjeteve që synojnë përforcimin e 
bashkëpunimit mes shteteve pjesëmarrëse në SME-t dhe fuqizimi i a�ësive të 
tyre për të ngritur biznese jashtë vendit.

Ky obje�v kryesor shtjellohet më poshtë në nën objek�vat:

2. Zhvillimi i një rrje� të ri ndërkombëtar biznesi.
3. Zhvillimi dhe përhapja e njohurive, me qëllim përmirësimin e konkurencës 
mes kompanive agro- ushqimore.
4. Përforcimi i shërbimeve që promovojnë  inovacionin dhe ekstraversionin e 
kompanive agro- ushqimore.

7. Rrit ndërgjegjësimin mbi zba�min e prak�kave bujqësore miqësore me 
mjedisin.

6. Lidh fermerët, kompanitë agro-ushqimore dhe agro-turis�ke, si një zinxhir i 
integruar ver�kalisht 

Objek�vat e lartpërmendura janë në përputhje të plotë me objek�vin specifik 
1.1” Mbështetja e zhvillimit te sistemi inovator rajonal për zonën ADRIATIKO-
Joniane  të programit ADRION 2014-2020” Programi i referohet rritjes së 
“zgjuar” duke i kushtuar vëmendje promovimit të inovacionit në një numër 
fushash  të interesit të përbashkët (p.sh agro-ushqimi dhe turizmi) duke 
përshkruar avantazhe të rëndësishme konkurruese të zonës. Projek� do të 
mbështesë partnerite�n në mënyrë që të forcojë grupimet, rrjetet, sektorët 
ekonomik, zinxhirët e vlerës dhe të rrisë ndërveprimin midis palëve të 
interesuara në shtetet partnere.

5. Krijimi i rrjeteve bashkëpunuese mes shoqatave profesionale nga sektori i 
agro-ushqimit dhe turizimit

Rezultati  kryesor  i  projektit

Duke pasur parasysh objek�vat që projek� synon të arrijë dhe me qëllim që të 
ndihmojë SME-t për të sjellë risi dhe aksesuar tregun ndërkombëtar, 
partnerite� do të punoj ngushtësisht për përmirësimin e konkurencës së SME-
ve duke i kushtuar një kujdes të veçantë  procesit të krijimit të sinergjisë dhe të 
krijimit të lidhjeve ndërmjet ins�tucioneve, Autoriteteve Publike dhe SME-ve të 
Ushqimit Bujqësor. Shërbimet inova�ve që do të zhvillohen përmes interne�t 
do të japin informacione strategjike rreth tregjeve të synuara, çështjet 
norma�ve dhe ligjore për aksesin në të njëjtat tregje dhe veprimet strategjike të 
tregut. Procesi i rrjetëzimit të SME-ve do të materializohet më në fund në 
takime dhe workshope konkrete, ku ndërmarrjet do të kenë mundësi krijojnë 
treg dhe lidhje të reja. Nëpërmjet ndërhyrjeve të projek�t, rezultatet do të 
arrihen duke kontribuar në:
· Përmirësimin e produk�vite�t të SME-ve, konkurencës dhe aksesit në 
tregun ndërkombëtar duke çuar në rritjen e të ardhurave të SME-ve (përfituar 
nga përcjellja e eksperiencave të suksesshme nëpërmjet Rrje�t të 
Bashkëpunimit Ndërkombëtar në sektorin e ushqimit bujqësor dhe turizimit I 
ngritur nga projek�).

· Reduk�min e kostove ndërvepruese
· Krijimin e kontakteve dhe lidhjeve të reja të tregut (nëpërmjet misioneve 

sipërmarrëse)
· Rritjen e përfshirjes së SME-ve në proceset inovatore dhe ndërkombëtarizuese  
· Forcimin e ak�viteteve krijuese e kërkuese dhe zhvillimit teknologjik në 

zonat e synuara duke siguruar ndërveprimin midis Kërkimit & Zhvillimit dhe 
nevojave të SME-ve.

· Ngritjen e bazave për poli�ka/strategji të reja nga autoritetet 
lokale/rajonale për të mbështetur inovacionin e SME-ve në sektorin e ushqimit 
bujqësor.

· Përfshirjen e poli�këbërësve dhe palët e interesuara me rritjen e ndërgjegjësimit 
dhe sh�min e njohurive të tyre relevante, kompetencave dhe a�ësive.

· Rritjen e zba�mit të prak�kave të fermave miqësore me mjedisin
· Zba�min e lidhjes midis sektorit të ushqimit bujqësor (prodhim) dhe 

turizmit (konsum)  
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