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Повишаване 
конкурентоспособността 
на МСП от сектора 
на агро-храните чрез 
транснационални клъстъри

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и 
националните фондове на участващите държави
по Програма за транснационално сътрудничество 
„Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 
проект FOCUS, договор за съфинансиране—
BMPI/1.1/2145/2017-FOCUS

FOCUS

FOCUS – очаквани резултати

Засилване на транснационалните връзки 
за сътрудничество сред всички участници в 
четворната спирала (индустрия – академични 
среди – общественост - гражданско общество) 
на хранително-вкусовата промишленост чрез 
дейността на Балканско-средиземноморски 
клъстъри за върхови постижения.

Повишаване на рентабилността и растежа 
на МСП от сектора на агро-храните чрез 
комбиниране и трансфериране на нови 
и съществуващи знания в иновативни и 

конкурентни решения с цел възползване от 
възможностите за бизнеса и пазарите в 

региона Балкани-Средиземно море.

Подобряване на капацитета, 
конкурентоспособността и 

външната конкуренция на 
МСП, подпомагайки ги да 

идентифицират нови бизнес 
модели, технологии 

и иновации чрез 
иновативни клъстери 

и подпомагащи 
услуги.

Повишаване 
капацитета 

на ключовите 
участници в 

клъстъра.

Пазарен подем и 
разпространение на 

иновациите.

Подкрепа за успешна и 
конкурентна панбалканско-

средиземноморска хранително-
вкусова промишленост. 

Принос към постигане целите на 
Стратегия Европа 2020 за включващ, 

интелигентен и устойчив растеж и към 
постигане целите на регионалните политики и 
стратегии за интелигентна специализация.

Повече информация за проекта
и свързани събития

www.focuseuproject.com

Последвайте ни:

Партньори

Гърция
Регион на 

Пелопонес
www.ppel.gov.gr

Гърция
Национален Технически 

Университет - Атина
www.chemeng.ntua.gr

Гърция
Аграрен 

университет – Атина
www.aua.gr

Кипър
Кипърска търговско-

индустриална камара
www.ccci.org.cy

Албания
Агенция за местно 

икономическо 
развитие - Вльора

www.auledaphp.auleda.org.al

България
Бизнес център за

подпомагане на МСП - Русе
www.bsc.smebg.net

България
Аграрен 

университет – Пловдив
www.au-plovdiv.bg

ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА ИНОВАЦИИ

Платформа FOCUS
www.focusplatform.eu



Име на проекта Повишаване 
конкурентоспособността на МСП 
от сектора на агро храните чрез 
транснационални клъстъри

АКРОНИМ FOCUS

Приоритетна ос 1. Предприемачество и иновации

Тематична цел 3 Повишаване 
конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия (МСП)

Инвестиционен 
приоритет

3a Насърчаване на 
предприемачеството, по-специално 
чрез улесняване на икономическата 
експлоатация на нови идеи и 
насърчаване създаването на нови 
фирми, включително чрез бизнес 
инкубатори

Специфична цел 1.1 Конкурентни територии

ЕФРР (85%) 767,419.02 €

Продължителност 24 месеца (ноември 2017 - октомври 
2019)

Консорциум 7 партньора / 1 асоцииран партньор

Balkan-Med FOCUS Иновативни 
регионални клъстъри за агро-храни

Агробизнес, МСП в хранителния 
сектор, доставчици на технологии, 
производители на храни, търговци на 
дребно, стартиращи фирми

Университети, научни институти

Организации за подпомагане на 
бизнеса

Създатели на политики

Големи фирми

Всеки регионален клъстър за 
агро-храни по проект FOCUS ще 

предложи комбинация от иновативни 
подпомагащи услуги за регионални 

заинтересовани страни, например:

• Одит за идентифициране на нуждите на 
МСП в сектора на агро-храните, който 
преглежда потенциала на техните нови 
бизнес идеи от гледна точка на новост 
за хранително-вкусовата промишленост 
(нови продукти, процеси, дизайн, услуги, 
въвеждане на технологии, нови пазарни 
приложения и др.).

• Съдействие при разработването на план 
за осъществимост на техните иновативни 
проекти за агро-храни.

• Семинари за изграждане на капацитет и 
модули за обучение.

• Работа в мрежа с ключови участници в 
региона Балкани – Средиземно море.

Мисията 
на FOCUS 
е да засили 
капацитета и 

конкурентоспособността 
на малките и средни 
предприятия (МСП), за да се 
осигурят иновативни, нови и 
подобрени хранителни продукти 
за националните, регионални и 
световни пазари.

Проект FOCUS има за цел да 
установи транснационални връзки 
за сътрудничество в сектора на агро-
храните между предприятията в областта 
на хранително-вкусовата промишленост 
и научноизследователските институции, 
като същевременно насърчава трансфера 
на технологии и иновации в областта на 
храните, за да се улесни повишаването на 
конкурентоспособността и излизането на чужди 
пазари на МСП в сектора на агро-храните.

Основните дейности включват четири основни 
фази: 

(1)  Картографиране на екосистемата на агро-
храните в държавите-партньори.

(2)  Създаване на иновативни регионални 
клъстери за агро-храни и стартиране на 
дейността им.

(3)  Създаване на ИКТ платформа, включваща 
набор от ключови инструменти за подкрепа, 
който ще бъде разработен от 4-те регионални 
клъстера за селскостопански и хранителни 
продукти, за да се осигури иновативен микс 
от услуги за МСП в сектора на агро-храните.

(4) Разработване на четири регионални 
пътни карти с препоръки в областта на 
селскостопанската и хранителната политика 
за стратегиите за ИСИС.


