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УВОД 
 
 
Подручје АДРИОН карактеришу ниске иновационе перформансе, ограничени 

капацитет МСП, неадекватна сарадња између компанија и истраживачких 

института, ниска синергија између агро-прехрамбеног и туристичког сектора 

и слаба примена „пријатељске“ пољопривредне праксе у области заштите 

животне средине.  

С друге стране, постоје неке јаке стране, попут постојања квалитета 

пољопривредно- прехрамбених производа, постојање низа конкурентних и 

високо активних кластери за истраживање и иновације, иако са лошим 

унутаррегионалним заједничким активностима, а такође и постојање 

истраживачких центара, на коме се транснационална сарадња може 

усредсредити, како би се пронашла решења за уобичајене проблеме 

екстроверзије МСП. 

Поље је сложено и захтева много учења у смислу интернационализације, 

приступа тржишту, финансирања, умрежавања, иновационих капацитета, 

преноса пословањаа, предузетништва, прекограничне и међусекторске 

сарадње и „пријатељске“ пољопривредне праксе. Такође подразумева 

инкорпорирање нових облика развоја МСП, попут дизајна, еко-концепције и 

друштвене одговорности предузећа. 

Главни циљ пројекта ИННОВАГРО је развој иновативне мреже за промоцију 

екстроверзије пољопривредно-прехрамбених компанија у јадранско-јонском 

подручју.



 
 

 

Пројекат ИННОВАГРО 
 
Главни циљ пројекта ИННОВАГРО је развој иновативне мреже за промоцију 

екстроверзије пољопривредно-прехрамбених компанија у јадранско-јонском 

подручју. Пројекат ИННОВАГРО фокусиран је на развој веза и синергије међу 

пољопривредницима, агро-прехрамбених предузећа, истраживачких института, 

јавних органа и невладиних организација за: 

a) промоцију екстроверзије пољопривредно-прехрамбених производа, 

b) развој интернализације агро-прехрамбених компанија, 

c) промоцију еколошки прихватљивих пољопривредних пракси. 

Пројектно партнерство састоји се од следећих 10 партнера из Грчке, Италије, 

Словеније, Србије и Албаније: 

 3 истраживачка института и универзитета са великим искуством у 

пословању иновацијама и руралном развоју. 

 3 коморе / Унија комора, које у потпуности представљају агро-

прехрамбене МСП на својим местима/ територијама. 

 1 пољопривредне конфедерације. 

 2 регионалне / локалне власти. 

 1 мрежа. 

 

Прецизније, главни резултати пројекта ИННОВАГРО су: 

 Успостављање једне мреже транснационалне сарадње у области агро-

хране и сектора туризма током Радионица за капитализацију, на основу 

резултата седам специфичних тематских радионица умрежавања и шест 

екстровертних догађаја, 

 Развој и пилот тест једне интернет платформе- Виртуелни 

транснационални центар пословних иновација за предузетнике (Virtual 

Transnational Business Innovation & Entrepreneurship Center - VIBIEC), нуди 

подршку путем е-инкубатора, е-пословања мрежна платформа и других 

алата за самопроцену.  
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Штавише, главни корисници пројекта ИННОВАГРО су: 
 

 МСП у сектору агрохране и туризма, 

 Фармери,  

 Организације за пословну подршку, 

 Институти за истраживање и развој и 

 Регионалне и локалне власти, 

 Организације цивилног друштва 

На крају, процењени утицај главног пројекта је: 

 побољшање продуктивности, конкурентности и приступа 

пољопривредним међународним тржиштима МСП, 

 повећање процента агро-прехрамбених МСП укључених у 

умрежавање и интернализацију и иновациони процес,  

 јачање веза између института за истраживање и развој, малих 

и средњих предузећа и регионалних и локалних власти у пољу 

иновативног предузетништва, 

 повећање употребе пољопривредних пракси које су 

нешкодљиве за животну средину. 



 
 
 

РЕЗУЛТАТИ SWOT АНАЛИЗЕ 
 

Један од најважнијих циљева пројекта ИННОВАГРО је развој ажуриране 

секторске „памети“ о најважнијим питањима која се тичу сектора агрохране који 

се може представити на међурегионалном нивоу, у блиској интеракцији са 

посебним регионалним и националним развојним политикама земаља учесница, 

и ово је главни циљ ове анализе. 

 

У том смислу, партнерство пројекта идентификовало је SWOT анализу као 

најприкладнији приступ за процену снага, слабости, могућности и претњи у 

оквиру перспектива сектора агрохране, од локалног / регионалног / националног 

/ међурегионалног нивоа, где су: 

 Снаге: карактеристике које примењене у одређеном пољу дају сектору агрохране 

предност над другима. 

 Слабости: карактеристике које примењене и одређеној области стварају за 

сектор пољопривредне хране недостатак у односу на друге. 

 Могућности: елементи које би пољопривредно-прехрамбени сектор могао 

искористити у своју корист. 

 Претње: елементи у околини који могу створити проблеме сектору агрохране. 

 

Ова SWOT. анализа се фокусира на следећих 6 гланвих тема: 

 Тржиште прехрамбених производа / пословно окружење  

 Структура агрохране 

 Истраживање / Иновације / Технологија 

 Одрживи развој (животна средина / биодиверзитет) 

 Људски ресурси 

 Сарадња / кластери / умрежавање 

 

Поред тога, овај Сектор SWOT Анализа пружа информације о релевантности 

пољопривредно-прехрамбеног сектора са специфичним развојним 

карактеристикама сваке регије / државе која учествује (Регија Крита, Регија 

Басиликата, Регија Пуља, Албанија, Србија и Словенија) и релевантних 

регионални / националних развојних политика. 

 

Конкретније, главни налази SWOT анализе представљени су у следећој табели: 
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СНАГЕ 
 Релативно добро развијене истраживачке установе и објекти у неким земљама / 

регијама (нпр. Словенија, Крит, Пуља). 

 Неки региони/ земље лидери у пољопривредно-прехрамбеном сектору (нпр. Крит, 

Апулија, Србија). 

 Постојање значајног броја квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа. 

 Постојање богатих, али неискоришћених природних ресурса. 

 Јака традиција у пољопривреди и пољопривредно-прехрамбеном сектору. 

 Велика већина пољопривредно-прехрамбених компанија у целом подручју пројекта је 

мала, али флексибилна и динамична. 

 Релативно добро очувано и разнолико природно окружење. 

 Снажнa  актива/ имовина подручја АДРИОН у пољопривреди и туризму. 

 Одговарајућа клима, микроклиматски и копнени услови, богати и разнолики биолошки 

ресурси, који су основа за здраве и продуктивне пољопривредне активности. 

 Стара и вредна пољопривредна традиција која ефикасно помаже у стратешком развоју 

планирање и обећања да ће пољопривреда бити важан занат и у будућности. 

 Релативно добро образовано пољопривредно становништво, које даје подлогу за 

ефикасност и продуктивност у пољопривреди. 

 Стратешки географски положај (са лукама у Јадранском и Јонском мору) 

 Повећан број заштићених жигова намењених извозном тржишту. 

 Млада и јефтина радна снага у ИПА земљама 

 Конкурентне цене земљишта у ИПА земљама. 

СЛАБОСТИ  
 Мала улагања у заштићену ознаку порекла (PDO), заштићене географске 

индикације (PGI), загарантоване традиционалне специјалитете (TSG) и 
органске производе у већини региона/ земаља. 

 Низак ниво иновативности и духа интернализације у агро-прехрамбеним МСП. 

 Мали број ефикасних регионалних и пословних сарадњи / мрежа. 

 Низак ниво пружања услуга алтернативног туризма повезан са агро-
прехрамбеним сектором (нпр. Гастрономија и вински туризам). 

 Ниске предузетничке вештине и слабо знање о иновацијама. 

 Низак удео истраживачког особља у пољопривредно-прехрамбеним 
компанијама. 

 Слабе активности преноса технологије између института за истраживање и 
развој и компанија. 

 Мала и уситњене фарме са великом диверзификацијом пољопривредне 
производње. 

 Нова генерација која није довољно орјентисана према пољопривреди. 

 Неразвијена логистичка инфраструктура (транспорт, тржиште, вода, енергија) 
у руралним подручјима. 

 Оријентација традиционалних производа и производа произведених на фарми 
углавном на домаће тржиште



 
ПРИЛИКЕ 

 Растуће инвестиције и иницијативе у истраживању и развоју. 

 Специјализација за истраживање и развој у пољопривредно-прехрамбеном 

сектору. 

 Благи пораст технологије и иновација са Института за истраживање и развој на 

пољопривредну храну компаније. 

 Благи пораст умрежавања и кластер активности у МСП. 

 Повећање вештина у истраживању кроз финансијску подршку и могућности обуке у 

области стварања предузећа, преноса технологије, организације и иновација у 

управљању. 

 Млада генерација високо квалификована за ИТ. 

 Све бржи развој агрохрамбене технологије. 

 Стварање високе стопе раста пословања у неким регионима / земљама. 

 Повећање посвећености одрживом развоју. 

 Синергија око пољопривредника и других сектора попут туризма 

 Свесност пољопривредника о стручној и техничкој обуци. 

 Могућности зајма и финансирања за МСП 

 Диверзификација производа усредсређена на стварну потражњу на тржишту. 

 Побољшане мреже сарадње у руралним областима. 

ПРЕТЊЕ 

 Економија озбиљно погођена економском и дужничком кризом. 

 Повећана конкуренција из јужних земаља. 

 Дисперзија улагања у истраживање и развој и одсуство приоритета. 

 Значајне неједнакости између региона и територија у погледу употребе ИКТ. 

 Значајне разлике међу регионима у погледу потенцијала за истраживање и развој. 

 Озбиљна рецесија у већини региона / земаља. 

 Тешкоће агропрехрамбених МСП у приступу финансијама. 

 Ризик од повећања загађења животне средине услед повећања туристичких и 

пољопривредних активности. 

 Све већи и кумулативни притисак на биодиверзитет. 

 Одлив људских ресурса услед економске рецесије. 

 Аграрна политика суседних земаља које нису чланице ЕУ веома штити њихове домаће 

производе. 

 Царински споразуми између чланица ЕУ и ИПА не дају толики подстицај да промовишу 
транснационалну трговину у пољопривредно-прехрамбеном сектору. 
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EНО- ГАСТРОНОМСКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ У РЕГИЈИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&hl=el&mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-
pAVKXZ&ll=40.64616334650412%2C13.357011345416367&z=5 



 
 

 

INNOVAGRO MREŽA 
 
Je bazirana na: 

 
 Značajnim činjenicama iz SWOT analize


 Zaključcima iz 7 organizovanih tematskih radionica 


 Rezultatima iz 6 organizovanih ekstrovertnih dogadjaja 
 
Projekat INNOVAGRO kapitalizuje postojeće iskustvo iz prethodnog uspeha ili neuspeha u 
regionalnim / nacionalnim / prekograničnim naporima umrežavanja (npr. mreže, klasteri, 
inicijative) kako bi razvio novi međuregionalni pristup, uspostavlјanjem stvarne inovativne 
transnacionalne mreže za saradnju u agro-prehrambenom i turističkom sektoru. 

 

INNOVAGRO MREŽA ima za cilj povezivanje polјoprivrednika i polјoprivredno-
prehrambenih preduzeća (proizvodnja polјoprivredno-prehrambenih proizvoda), turističkih 
kompanija (potrošnja polјoprivredno-prehrambenih proizvoda), visokoškolskih i 
istraživačkih instituta, relevantnih lokalnih / regionalnih / nacionalnih službi, kako bi pružili 
inovativne usluge MSP sektoru u vidu marketinga i menadžmenta, a sve u cilju povećanja 
njihove prisutnosti na regionalnom tržištu i internalizacije. 

 
Konkretnije, osnovni cilјevi INNOVAGRO MREŽE su:  
 Promovisanje dijaloga, sticanje novih znanja i razmena iskustava između svih 

relevantnih zainteresovanih strana,

 Povezivanje sa postojećim regionalnim i međuregionalnim mrežama koje funkcionišu u 
sektoru polјoprivrede, ruralnog razvoja i marketinga,

 Prmovisanje transnacionalnog klastera i transnacionalnog umrežavanja,


 Jačanje veza između proizvođača poljoprivrednih proizvoda i krajnjih 
potrošača,



 Promocija lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na domaće i 

inostrano tržište područiju ADRION (vina, proizvodi od maslinovog ulja, rakija, 

itd.),

 Promociju najznačajnijih destinacija gastronomskog i kulturnog turizma na ADRION 

regionu,

 Doprinos lokalno-regionalnom razvoju kroz poljoprivredu, zaštitu životne 

sredine i stvarenje dodatnih mogućnosti zapošljavanja,


 Doprinos daljoj primeni EUSAIR strategije i implementaciji programa ADRION.. 
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ЧЛАНОВИ INNOVAGRO МРЕЖЕ могу бити следећи:  
 Коморе 

 Асоцијације МСП у сектору агрохране и туризма 

 високошколски заводи 

 истраживачки институти 

 Пољопривредна удружења / задруге 

 Локалне / регионалне / националне јавне власти 

 Развојне агенције 

 Постојећи кластери и мреже у агро-прехрамбеном и туристичком сектору 

 НВО (нпр. Удружења потрошача и животне средине) 

 Удружења гурмана и гастрономије 

 Било које друго тело релевантно за циљеве Мреже 
 
Штавише, иновативни кључни елементи ИННОВАГРО мреже јесу: 
  
 Укључити заинтересоване стране у логику четвороструког модела 

иновација (ентитети су представљени као МСП, институти за истраживање 
и развој, јавни органи и невладине организације), 

 Пронаћи локална решења за локалне проблеме. 
 Омогућити пољопривредницима и произвођачима пољопривредне хране 

употребу јавних услуга и резултата истраживања. 
 Укључити постојеће локалне / регионалне / националне мреже/ 

кластере. 
 Капитализирати релевантне постојеће добре праксе. 
 Фокус на људским ресурсима- систематизовање постојећих специфичних 

знања која су јединствена. 
 Повезивање сектора прехрамбене хране (производња) директно са 

сектором туризма и финалним потрошачима (потрошња). 
 Територијални фокус на Адријанско-Јонско подручје. 
 
Коначно, главни очекивани резултати успостављања и рада ИННОВАГРО 
МРЕЖЕ су:  

 побољшање пољопривредне и туристичке продуктивности МСП, 
конкурентности и приступа међународном тржишту, 

 промовисање транснационалне сарадње и иницијативе умрежавања 
на међурегионалном и транснационалном нивоу. 

 повећање процента малих и средњих предузећа која су укључена у 
интернационализацију и ивационе процесе



 
 

 

INNOVAGRO  МРЕЖА 
 
 јачање истраживачких и иновационих активности и технолошког развоја у 

циљаним областима осигуравањем интеракције између потреба 

истраживања и развоја и малих и средњих предузећа 

 постављање основа за нове стратегије / политике локалних / регионалних 

власти, за подршку иновацијама МСП у агро-прехрамбеном сектору и  

 укључивање креатора политике, заинтересованих страна и цивилног 

друштва повећањем свести и унапређењем њихових релевантних знања, 

компетенција и вештина  

 повећање примене еколошки прихватљивих пољопривредних пракси  

 Јачање везе између пољопривредно-прехрамбеног и туристичког сектора  

 Развити и пренети МСП основна знања и вештине у области иновација и 

интернализације..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadruple Innovation Helix Model  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 

ВИРТУАЛНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

ИНОВАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (VIBIEC) 
 
Главни циљ развијених виртуелних транснационалних пословних иновација и  
центар за предузетништво (VIBIEC) треба да понуди подршку путем е-
инкубатора, мрежне платформе е-пословања, дигиталних алата за 
самопроцену нивоа екстроверзије МСП, као и других консултантских е-алата 
(е-учење, е -библиотека итд.) агро-прехрамбеним предузећима. 
 
Главни модули ВБИЕЦ-а, као што је приказано на следећем дијаграму, су: 
 
a) алати за е-пословање 
b) е-инкубатор 
c) е-библиотека 
d) е-умрежавање 
e) е-учење 



 
 
 
Deo alata za e-poslovanje sadrži deset osnovnih alata koje korisnici mogu 

preuzeti, grupisanih u sledeće 3 glavne kategorije: 

  
 Alati za samoprocenu


Poslovna spremnost 


Spremnost za internacionalizaciju 



 Finasijski alati 
 Analiza rentabilnosti


 Raspored amortizacije kredita


 Kalkulator troškova pokretanja START-UP


 Novčani tokovi i finasijske prognoze

 
 Poslovni alati 
 SWOT i PEST analize


 Poslovni plan


 Kalkulator izvoznih cena


 Poslovni model CANVAS

 

E-inkubator ima za cilj pomoć agro-prehrambenim kompanijama da razviju svoje 
poslovne ideje. Konkretno, svaki korisnik tokom registracije na platformu može da 
izjavi da želi da bude mentor. U isto vreme, poljoprivredno-prehrambene 
kompanije mogu unositi svoje poslovne ideje na ViBIEC platformu  i tražiti 
povratne informacije od mentora. 
 

E-biblioteka pruža mrežnoj biblioteci informacije, veze, zakone, najbolje prakse, 
itd. u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Ovaj modul zasnovan je na 
rezultatima isporuke T2.1.1 „Prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka“.  
 
Preciznije, e- biblioteka pruža sledeće informacije:  
 Zakone i politike vezane za saradnju klastera u poljoprivredno-

prehrambenom sektoru


 Studije povezane sa agro-prehrambenim sektorom


 Zakone i propise za izvoz /uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda


 EU šeme kvaliteta za poljoprivredno-prehrambene proizvode (područja 

uzgoja, proizvodnja, trgovina, izvoz, itd.)

 Propise za inovativne agro-prehrambene kompanije
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Na kraju, deo platforme VIBIEC, ’’e-učenje’’ nudi listu od 50 tema povezanih sa 
agro-prehrambenim sektorom. Svaka tema uključuje opis koncepta, zajedno sa 
dodatnim spoljnim izvorima. Lista opsežnih pitanja takođe je uključena u delu e-
učenje. 
 

 
ViBIEC platforma je dostupna na: https://innovagro.green-projects.com.gr/ 
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