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PROIECTUL 
EXTRA-SMEs

 



SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 
PROIECTULUI

EXTRA-SMEs este un proiect finanţat prin programul Interreg Europe, ce are drept
obiectiv stimularea competitivității, expansiunii și internaționalizării IMM-urilor
rurale și costiere care participă ȋn cadrul lanțurilor valorice ale acvaculturii.

Simplificarea procedurilor administrative
Extinderea şi accesul pe pieţe noi
Soluţii inovatoare pentru produse cu valoare adăugată
Ȋmbunătăţirea competenţelor personalului
Soluţionarea conflictelor de interese dintre părţile interesate

În acest scop, proiectul reunește 8 regiuni din 7 țări pentru a-și uni forțele și a face
schimb de experiențe cu privire la:

Partenerii proiectului:

Regiunea Peloponnese, Grecia
Regiunea Liguria, Italia
Camera de Comerţ din Szczecin (NCC), Polonia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADR-BI), România
Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lapland (LUAS), Finlanda
Universitatea din Patras (UPAT), Grecia
Comisia de Dezvoltare de Vest (WDC), Irlanda
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Regiunilor (NRDA), Lituania
Clusterul pentru Tehnologii Marine Liguria (DLTM)



Proiectul EXTRA-SMEs reunește 8 parteneri din 7 țări

pentru a face schimb de experiențe și bune practici cu

privire la modul de trecere de la procedurile existente în

ceea ce priveşte gestionarea IMM-urilor din acvacultură la

adaptarea şi valorificarea celor mai bune practici și măsuri

aplicate în domeniu. Acest policy brief relatează

concluziile activităților de cercetare ale proiectului

EXTRA-SMEs (A1.2 & A1.3), și anume "Analiza potenţialului

noilor produse și procese pentru îmbunătățirea

internaționalizării și expansiunii IMM-urilor din

acvacultură" și "Identificarea de bune practici privind

creșterea potențialului economic perceput al sectorului

acvaculturii". În cele din urmă, policy brief-ul oferă o serie

de recomandări pentru discuții suplimentare.S
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DOMENII DE ȊMBUNĂTĂŢIRE
IDENTIFICATE

Îmbunătățirea procesului de producție a speciilor existente pentru a reduce
costurile asociate sau pentru a crește volumul și calitatea producției.
Diversificarea prin creșterea de noi specii, luând în considerare tendințele și
nevoile actuale ale pieței.
Dezvoltarea de noi tehnologii, procese și practici pentru asigurarea calității și
trasabilităţii produselor piscicole.
Participarea la programe speciale de producție, cum ar fi producția organică
sau ecologică și responsabilă din punct de vedere social, prin aderarea la
standardele relevante și primirea certificărilor corespunzătoare.
Dezvoltarea de strategii de marketing și branding prin crearea sau
promovarea unei mărci regionale sau evidențierea valorilor nutriţionale ale
produselor.
Extinderea canalelor de distribuție existente, prin introducerea de noi
produse.
Dezvoltarea reţelelor partenere, prin organizarea de ȋntâlniri sectoriale sau
alte activităţi pentru crearea de noi legături ȋntre parteneri.

Ȋn cadrul proiectului EXTRA-SMES au fost identificate o serie de oportunități de
extindere pentru industria acvaculturii.
             
Acestea sunt:



Concluziile activității A1.3 sugerează că există trei factori care pot contribui în
mod semnificativ (combinat sau individual) la ȋmbunătăţirea expansiunii și
internaționalizării IMM-urilor din acvacultură. Acestea sunt:

Inovaţii tehnologice
Inovațiile tehnologice sunt considerate unul dintre factorii-cheie pentru
ȋmbunătăţirea expansiunii și internaționalizării IMM-urilor din acvacultură.
Inovațiile tehnologice din sectorul acvaculturii se concentrează în principal
asupra surselor alternative de hrană pentru peşti, rezistenței la boli, eficienței
hrănirii peştilor, sănătății umane și cerințelor nutriționale moderne care
necesită, printre altele, inovații tehnologice în întregul lanț valoric al
acvaculturii.

Alianţe şi sinergii strategice
Crearea de alianțe strategice și parteneriate cu institute de cercetare,
organizații ale societății civile, institute academice și sectorul privat poate
contribui, de asemenea, la ȋmbunătăţirea expansiunii și internaționalizării IMM-
urilor din acvacultură. Mai exact, cooperarea dintre diferiți agenți și implicarea
în rețelele de inovare și cunoaștere pot intensifica și mai mult capacitățile de
cercetare și progresele, pot oferi un spaţiu pentru a face schimb de experienţe,
facilități sau echipamente și pot favoriza crearea și extinderea rețelelor de
parteneri și a altor reprezentanți ai terților.

Consolidarea capacităţilor şi sensibilizarea
Dezvoltarea unor rețele de cunoaștere pe deplin funcționale prin activități de
consolidare a capacităților și de sensibilizare poate avea un impact semnificativ
asupra eficienței și eficacității inovării pentru a reduce costurile difuzării
cunoștințelor și pentru a încuraja inovarea ecologică în domeniile în care
aceasta nu a fost încă pe deplin dezvoltată. Astfel, consolidarea capacităților
este considerată un alt factor-cheie pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii
și adoptarea inovării, care, la rândul său, va facilita accesul și integrarea IMM-
urilor din acvacultură pe piețele internaționale.

FACTORI DE SUCCES
PRIVIND EXPANSIUNEA ȘI
INTERNAȚIONALIZAREA IMM-urilor



Implicarea în practici și procese tehnologice inovatoare care vor asigura
produse din pește de cea mai înaltă calitate, produse în conformitate cu
principiile și legislațiile privind mediul și durabilitatea.
Accesul la informații pentru a explora noi oportunități de extindere, părțile
interesate instituționale având un rol central în difuzarea și schimbul de
informații.
Măsurile privind procedurile administrative referitoare la acvacultură, în
principal acordarea de licențe și zonarea, sunt imperative pentru stimularea
creșterii sectorului și, în consecință, a expansiunii acestuia.

Extinderea în continuare în domenii care pot fi utilizate pentru acvacultură și
creșterea productivității piscicole prin sinergii și alianțe strategice formate la
nivel local, național, regional sau european.
Consolidarea coordonării și cooperării între diferiți agenți pentru a facilita o
îmbunătățire holistică a sectorului european al acvaculturii.
Intensificarea cooperării cu companiile străine din acvacultură pentru a obține
informații despre noile tehnologii, tendințe, preferințe ale clienților şi piețele de
desfacere.

Politici care includ măsuri de susținere, cum ar fi formarea și consultarea,
crearea de rețele internaționale și informarea pentru accesul pe pieţe terţe.
Seminarii despre piețele externe, reguli, condiții, consiliere profesională
individuală şi de marketing.
Instruire bine definită pentru companiile mici cu privire la procedurile de
hrănire și procesele de producție.
Simplificarea proceselor de acordare a licențelor care ar putea duce la
perspective de expansiune, reducerea costurilor și atragerea de noi investitori.

Direcții viitoare ar putea fi explorate prin (dar fără a se limita la) dezvoltarea
cadrelor de consultanță, schemelor de finanțare, programelor de marketing și
oportunităților pentru noi piețe.

Inovaţii tehnologice

Alianţe şi sinergii strategice

Consolidarea capacităţilor şi sensiblizarea

DIRECŢII VIITOARE




