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Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
ΜμΕ του αγροδιατροφικού κλάδου 
μέσω υλοποίησης διακρατικών 
συνεργατικών σχηματισμών

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα Εθνικά Ταμεία των συμμετεχουσών χωρών 
στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Interreg V-Β 
Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020», έργο FOCUS, σύμβαση 
επιχορήγησης- BMPI / 1.1 / 2145/2017-FOCUS

FOCUS

Αναμενόμενα Αποτελέσματα του έργου FOCUS 

Προώθηση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ 
όλων των σχετικών φορέων της τετραπλούς έλικας 
(Βιομηχανία - Έρευνα - Διακυβέρνηση - Κοινωνία των 
πολιτών) του αγροδιατροφικού τομέα υπό τη λειτουργία 
των Συνεργατικών Σχηματισμών στην περιοχή της 
Βαλκανικής-Μεσογείου.

Βελτίωση της κερδοφορίας και των επιδόσεων των 
ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα, συνδυάζοντας 
και μετατρέποντας τις νέες και υπάρχουσες γνώσεις 
σε καινοτόμες και ανταγωνιστικές λύσεις που 

εκμεταλλεύονται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις 
ευκαιρίες της αγοράς της Βαλκανικής-Μεσογείου.

Ενίσχυση των ικανοτήτων, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των ΜμΕ, υποστηρίζοντας τον 
προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων, τεχνολογιών και 
καινοτομιών μέσω καινοτόμων 

συνεργατικών σχηματισμών 
και υπηρεσιών 

υποστήριξης.

Βελτίωση των 
ικανοτήτων των 

βασικών φορέων 
των συνεργατικών 

σχηματισμών.

Διείσδυση και διάχυση 
καινοτομιών στην αγορά.

Υποστήριξη μιας επιτυχημένης 
και ανταγωνιστικής βιομηχανίας 

αγροδιατροφής στη Βαλκανική-Μεσόγειο.

Συμβολή στους στόχους της Στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 προς μια έξυπνη και αειφόρο 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ενσωμάτωση 
προτάσεων σε περιφερειακές πολιτικές και στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 
και σχετικές εκδηλώσεις 

www.focuseuproject.com

Ακολουθήστε μας :

Εταίροι

Ελλάδα 
Περιφέρεια Πελοποννήσου

www.ppel.gov.gr

Ελλάδα 
Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
www.chemeng.ntua.gr

Ελλάδα 
Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.aua.gr

Κύπρος 
Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο
www.ccci.org.cy

Αλβανία 
Local Economic Development

Agency of Vlora
www.auledaphp.auleda.org.al

Βουλγαρία 
Business Support Centre

for SMEs, Ruse
www.bsc.smebg.net

Βουλγαρία
Agricultural 

University of Plovdiv
www.au-plovdiv.bg

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ» 

ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πλατφόρμα FOCUS 
www.focusplatform.eu



Η αποστολή του 
έργου FOCUS 
είναι να ενισχύσει 
τις ικανότητες και την 
ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜμΕ), προκειμένου να 
αναπτύξουν και να παρέχουν 
νέα, καινοτόμα και βελτιωμένα 
αγροδιατροφικά προϊόντα για εθνικές, 
περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές.

Το έργο FOCUS στοχεύει στη δημιουργία 
διασυνοριακών δεσμών συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων αγροδιατροφής και ερευνητικών 
ιδρυμάτων, προωθώντας συγχρόνως τη μεταφορά 
τεχνολογίας και την καινοτομία στον τομέα, προκειμένου 
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τέσσερις κύριες 
φάσεις:

(1)  Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος του 
αγροδιατροφικού τομέα στις χώρες των εταίρων. 

(2)  Σχεδιασμός και λειτουργία καινοτόμων 
περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών στον 
τομέα της αγροδιατροφής.

(3)  Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
θα περιλαμβάνει υποστηρικτική εργαλειοθήκη 
εκπαίδευσης, που θα σχεδιαστεί από τους 4 
περιφερειακούς συνεργατικούς σχηματισμούς 
προκειμένου να παράσχει καινοτόμες υπηρεσίες 
σε ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα. 

(4)  Ανάπτυξη προτάσεων περιφερειακής πολιτικής 
για τον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την 
ενσωμάτωσή τους στις στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης.

Καινοτόμοι Περιφερειακοί Συνεργατικοί 
Σχηματισμοί στον Αγροδιατροφικό τομέα 
στην περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου 

Αγροτικές επιχειρήσεις, ΜμΕ αγροδιατροφικού 
τομέα, πάροχοι τεχνολογίας, παραγωγοί 
τροφίμων, λιανοπωλητές, νεοσύστατες 
επιχειρήσεις

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα

Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

Φορείς χάραξης πολιτικής

Μεγάλες επιχειρήσεις

Κάθε περιφερειακός συνεργατικός 
σχηματισμός αγροδιατροφής του FOCUS, 

θα προσφέρει ένα συνδυασμό καινοτόμων 
υπηρεσιών υποστήριξης, προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των περιφερειακών φορέων, για παράδειγμα:

• Εκτίμηση των αναγκών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 
τομέα, εξετάζοντας τη δυναμική των νέων 
επιχειρηματικών ιδεών τους, όσον αφορά στην 
καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων (νέα 
προϊόντα, διεργασίες, σχεδιασμός, υπηρεσίες, 
υιοθέτηση τεχνολογιών, νέες εφαρμογές στην 
αγορά κλπ.).

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη επιχειρηματικού 
σχεδίου σκοπιμότητας για τα καινοτόμα έργα τους 
στον αγροδιατροφικό τομέα.

• Σεμινάρια για την ανάπτυξη ικανοτήτων και 
δημιουργία ενοτήτων κατάρτισης.

• Δικτύωση με βασικούς φορείς του τομέα στην 
περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου.

Τίτλος Έργου Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
ΜμΕ του αγροδιατροφικού κλάδου 
μέσω υλοποίησης διακρατικών 
συνεργατικών σχηματισμών

Ακρωνύμιο FOCUS
Άξονας 
Προτεραιότητας

1. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

Θεματικός στόχος 3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)

Επενδυτική 
Προτεραιότητα

3α Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, κυρίως 
διευκολύνοντας την οικονομική 
εκμετάλλευση νέων ιδεών και 
ενθαρρύνοντας τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, διαμέσου 
επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων  

Ειδικός στόχος 1.1 Ανταγωνιστικές Περιοχές
ΕΤΠΑ (85%) 767,419.02 €

Διάρκεια 24 Μήνες (Νοέμβριος 2017 - 
Οκτώβριος 2019)

Κοινοπραξία 7 Εταίροι / 1 Παρατηρητής εταίρος


