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PËRSHKRIM I PROJEKTIT FOCUS 

FOCUS- është një projekt i zbatuar nga një konsorcium i katër vendeve ballkanike-

mesdhetare të përfaqësuar nga shtatë (7) partnerë; Greqia (Rajoni i Peloponezit- partneri 

kryesor, Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës, Universiteti Bujqësor e Athinës); Qipro 

(Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Qipro); Shqipëria (AULEDA_Agjencia e Zhvillimit 

Ekonomik lokal) dhe Bullgaria (Qendra për Mbështetjen e Biznesit për Ndërmarrjet e 

Vogla dhe të Mesme të Ruse dhe Bujqësisë në Universitetin e Plovdivit).  

 

FOCUS ka për qëllim krijimin e lidhjeve bashkëpunuese transnacionale të bizneseve që 

operojnë ne sektorin e agroushqimor dhe institucioneve kërkimore, duke promovuar 

njëkohësisht transferimin e teknologjisë dhe inovacionin me qëllim që të lehtësojë dhe të 

përmirësojë  konkurrueshmërisë dhe përfitueshmërinë e SME-ve në këtë sector. Objektivi  

kryesor I këtij projekti është të rris kapacitetet dhe konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme (SME) në mënyrë që të ofrojnë produkte ushqimore novatore dhe të për-

mirësuara në tregjet kombëtare, rajonale dhe globale. Kjo do të arrihet përmes zbatimit të 

një grupi të fuqishëm aktivitetesh, ndërmjet acelerimit "Quadruple Helix" dhe bashkëpun-

imit në inovacion dhe teknologji në sektorin e agroushqimit, por edhe nëpërmjet shkëm-

bimit të përvojave dhe analizës së praktikave më të mira në terren. Projekti FOCUS do të 

ndjekë një përqasje metodologjike që përfshin tre faza kryesore: (1) hartimin e ekosistemit 

agro-ushqimor në vendet e partnerëve, (2) dizajnimin dhe funksionimin e grupeve të reja 

rajonale agroushqimore, (3) krijimin e një platforme të ICT  duke përfshirë një çelës  kyç 

përkrahës i cili do të dizajnohet siç duhet nga 4 grupimet rajonale agro-ushqimore në 

mënyrë që të ofrojë një përzierje shërbimi të re për SME-të agro-ushqimore. 

Ky portal do të jetë i aksesueshëm nga të gjitha SME-të pjesëmarrëse dhe palët e intere-

suara dhe do të veprojë si një mjet kryesor për zbulimin e tregjeve dhe teknologjivë të reja 

e inovative gjatë zbatimit pilot të këtij projekti. Paralelisht, grupet do të ofrojnë një mix të 

shërbimeve mbështetëse inovative, të tilla si (a) auditimi dhe validimi i qëndrueshmërisë 

teknologjike, teknike dhe ekonomike të ideve inovative të SME-ve agro-ushqimore, (b) 

ndihmë në zhvillimin e fizibilitetit të tyre dhe ideim  plan biznesi, (c) rritje e kapaciteteve 

përmes seminareve dhe (d) kërkimi i partnerëve përmes marrjes së takimeve. E fundit por 

jo më pak e rëndësishme, do të përpunohen katër rekomandime të politikave rajonale të 

agroushqimit për strategjitë RIS3. 

Kohëzgjatja e projektit është dy vjet (Nëntor 2017 - Tetor 2019) dhe bashkëfinancohet 

nga Bashkimi Evropian – ERDF/IPA II - dhe fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse 

në kuadrin e Programit të Bashkëpunimit Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020. 

Partnerët e projektit së bashku me Federatën e Industrive Ushqimore Hellenic (SEVT) që 

ka statusin e vëzhguesit do të bashkojnë forcat për të siguruar qëndrueshmërinë e rezultat-

eve të projektit në rajone të tjera. Për më tepër, katër grupimet rajonale të agroushqimit që 

do të krijohen gjatë ciklit të jetës së projektit pritet të jenë pika e fillimit për afrimin më të 

afërt për fermat e para, bizneset qe operojnë në sektorin e agro-ushqimit, institucionet 

kërkimore, universitetet dhe organet e politikave në rajonin e Ballkanit Med. 
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KULTIVIM I   

INOVACIONIT  

FOCUS  
 - Forcimi i konkurrueshmërisë së SME-ve agro-

ushqimore nëpërmjet KLASTER-ave Ndërnacional. 
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Më 19 Prill 2018, Qëndra për Mbështetjen e Biznesit për SME-të 

(BSC SME) partner në projektin FOCUS - organizoi një aktivitet të 

hapur në Ruse, Bullgari. Fokusi kryesor I këtij eventi ishte prezan-

timi i projektit dhe mundësitë për SME-të për t'u bashkuar dhe për 

të marrë shërbime të avancuara falas. Programi gjithashtu përfshiu 

prezantime të dobishme për kompanitë në sektorin e agroushqimit. 

Një specialist I standarteve HACCP paraqiti kërkesat e reja të 

Rregullores (BE) Nr 1169/2011 mbi ofrimin e informacioneve  

ushqimore për konsumatorët, duke ofruar këshilla dhe shembuj 

praktikë për produkte të ndryshme. Ekspertët nga Universiteti Bu-

jqësor i Plovdiv/Bullgari, gjithashtu partner në projektin FOCUS, 

dhanë kontribut të vlefshëm përmes prezantimeve shumë të do-

bishme që ofruan me shumë informacion mbi ndotësit biologjikë në 

ushqime, si dhe mbi qasjen shkencore në zbulimin e bazuar në 

(Sistemin gjenetik) PCR dhe sasinë e objekteve biologjike në anal-

izën e produkteve ushqimore dhe përbërësve të tyre.  Të gjitha prez-

antimet ishin shumë stimuluese dhe u ndoqën me shumë interes nga 

të gjithë të pranishmit. Pjesëmarrësit ishin me të vërtetë të intere-

suar dhe komentuan mbi shumë pika të ngritura nga ekspertët. Për më tepër, ata deklaruan gatishmërinë e tyre për të qenë 

pjesë e aktiviteteve të projektit dhe ndanë pikëpamjet e tyre në bisedat informale gjatë pushimeve, duke shprehur në të 

njëjtën kohë kënaqësinë e tyre për organizimin e këtij eventi.  
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EVENTI LOCAL OPEN DAY , RUSE, BULGARIA 
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Projekti Focus ka mbajtur takimin e tij  të parë më 12 dhe 13 Dhje-

tor 2017 në Rajonin e Peloponezit (REGPEL) në Tripolis/ Greqi.  

 

Gjatë ditës së parë, partneri kryesor (Lead Partner)- Rajoni i Pelo-

ponezit, i mirëpriti të gjithë partnerët në Tripoli dhe partnerët prez-

antuan organizatat dhe rolet e tyre relevante për projektin. Përveç 

kësaj, pati një prezantim të objektivave, strukturës së konsorciumit, 

planit të punës dhe paketave të punës. Dhoma e Tregtisë dhe Indus-

trisë e Qipros (CCCI) paraqiti një pasqyrë të projektit të Planit të 

Komunikimit (përmbajtjet, aktivitetet, dorëzimet dhe udhëzuesi i 

komunikimit të programit). Në ditën e dytë të takimit, një prezan-

tim i WP3 është bërë nga Universiteti Bujqësor i Athinës (AUA) 

pasuar nga një prezantim i WP-ve tematike të projektit nga AUA, 

NTUA dhe REGPEL. 

 Takimi u mbyll me një shkëmbim mendimesh dhe diskutimesh të 

mëtejshme mbi menaxhimin dhe zbatimin e aktiviteteve të projek-

tit, ku u dhanë përgjigje për shumë pyetje dhe sqarime. 

 

 

 

   TAKIMI KICK OF - TRIPOLIS/ GREECE 
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Takimi i dytë i Partnerëve dhe I Komitetit Drejtues të Projektit u mbajt më 8-9 Maj në Plovdiv të Bullgarisë.  

Universiteti Bujqësor i Plovdiv-it ishte partneri pritës i takimeve 3 ditore. Gjatë 8 dhe 9 Majit me shumë rëndësi 

ishte takimi I dytë I Komitetit Drejtues.  

 

Dita e parë e takimit, 8 Maj,  nisi me një fjalim nga Rektori i Universitetit Bujqësor prof. Hristina Jançeva, i ndje-

kur nga prezantimet nga AUA  mbi Metodologjinë e Benchmarking të WP3.1 dhe më pas çdo Partner prezantoi  

punën e bërë për WP3.2 dhe WP3.4 respektivisht Hartëzimin e Sektorit Agro ne secilin vend të përfshirë në project 

dhe Politikat dhe Kuadri rregullator për këtë sector në secilin vend. Në ditën e dytë REGPEL paraqiti profile dhe 

teknologji rajonale bujqësore WP3.5 dhe u pasua me prezantimet e WP 4 të partnerëve akademikë (AUA dhe 

NTUA) në lidhje me metodologjinë e projektimit dhe operimit të grupeve si dhe platformën e bashkëpunimit të 

projektit FOCUS. Ditën e parë pati një diskutim interaktiv midis partnerëve.  

 

Për më tepër, ditën e dytë u parapërgatit një pjesë e punës në shërbim të workshopit të ditës pasardhëse. U zhvillua 

një seminar i vogël në dy grupe për të specifikuar sektorët, nevojat / trendet dhe shërbimet e teknologjisë për rajon.  

 

 

 

 

 

 

 

TAKIMI I DYTË I PARTNERËVE DHE I KOMITETIT 

DREJTUES , PLOVDIV, BULGARIA 



TAKIMI I PARE I   FOCUS GROUPEVE, PLOVDIV, BULGARIA 

Universiteti Bujqësor i Plovdiv organizoi takimin e 

parë të FOCUS Grupit më 10 maj 2018. 

Akademikët u ftuan të merrnin pjesë në fushën e 

bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit. Zonja 

Petkova përshëndeti pjesëmarrësit në emër të AUP 

dhe konsorciumit të projektit. REGBEL dha një 

prezantim të hollësishëm të objektivave dhe 

progresin e projektit. Zonja Petkova hodhi një sërë 

pyetjesh për të filluar diskutimin. Seminari u mbajt 

menjëherë pas takimit të dytë të Komitetit Drejtues 

të projektit FOCUS. Pas diskutimeve pyetjet 

pasuese u ngritën për shqyrtim dhe sqarime të 

mëtejshme. Ndër pyetjet që u diskutuan ishin: 

Çfarë u nevojitet SME-ve vendore, zinxhirit të tyre të vlerave etj. Cilat janë kapacitet e SME-ve  në 

përzgjedhjen,  ngritjen e kapaciteteve për punëtorët, tendencat / nevojat dhe teknologjinë (praktikat / idetë 

novatore) që duhet të merren parasysh. Ata ndanë ekspertizën e tyre në sektorin agro-ushqimor në Bullgari.  

Pesë ekspertë bullgarë në fushën e shkencave agrare dhe teknologjive ushqimore u ftuan të marrin pjesë në 

takim e pare të Focus Grupit. Ata mbajtën diskutime me partnerët e projektit FOCUS. Ekspertët bullgarë 

ndanë përvojat personale dhe vëzhgimet për çështjet e identifikuara paraprakisht për diskutim.Georgi Geor-

giev - Ekonomist nga Universiteti Teknik i Plovdiv, ekspert i jashtëm. Bazuar në përvojën e tij, si një 

ekspert i jashtëm, z. Georgiev propozoi shpërndarësit kryesorë të tre sektorëve në Bullgari (bulmet, indus-

trinë e prodhimit të naftës dhe verën) që të pozicionohen në Plovdiv.  Ivan Penov - Profesor në Ekonomi 

Bujqësore, President i Fondacionit të Tokës Burimi i të Ardhurave. Ai foli për përvojën e tij në shpërndarjen 

e informacionit dhe ofrimin e shërbimeve këshilluese për zbatimin e praktikave të qëndrueshme bujqësore 

në Bullgari;  Velichka Gocheva-Assoc. Profesor, Departamenti i Bioteknologjisë, Universiteti i Teknolog-

jisë Ushqimore - Kontrolli mikrobiologjik i produkteve ushqimore, Bioteknologjia ushqimore, Ushqimi Au-

thenticiteti dhe siguria. Si një ekspert në industrinë ushqimore dhe duke iu referuar pjesëmarrjes në shumë 

seminare ndërkombëtare, ajo mbështeti 

pikëpamjen e zotit Georgiev për lëvizjen e 

shpërndarës së grupeve në rajonin e Plovdivit.  

Assos. Profesor Gocheva sugjeroi krijimin e 

një grupi "ushqim të pastër". Është e 

rëndësishme të gjesh alternativa (p.sh., për-

bërësit, proceset, paketimi, shpërndarja) për të 

arritur strukturat / funksionet / mekanizmat e 

nevojshme.  Mariana Petkova - Asis. Prof. i 

Mikrobiologjisë dhe Bioteknologjisë 

Mjedisore, AUP, ajo propozoi një plan për të 

zgjedhur lojtarët kyç dhe politikat për të ndër-

tuar një grup shembull në industrinë e përpun-

imit të qumështit. Prezantimi përfundimtar u 

dha nga Sofja Karma, PhD nga NTUA e cila 

paraqiti një strategji për ndërtimin e platformës së internetit dhe mjeteve të trajnimit.  
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Për më shumë informacion rreth projektit dhe 

aktiviteteve klikoni në linkun: 

http://www.focusproject.com 

Na 

ndiqni 

EVENTI LOCAL OPEN DAY  NË VLORË, ALBANIA  

Më 14 Maj 2018 në Vlorë, pranë 

sheshit 'Tre raca', u realizua Eventi 

“Lokal Open Day” me bizneset lo-

kale në kuadër të projektit Fokus. 

AULEDA_Agjencia e Zhvillimit 

Ekonomik Lokal, ftoi bizneset lokale 

që veprojnë në fushën e agro-

industrisë të ishin pjesë e këtij eventi. 

Bizneset patën mundësinë të promo-

vojnë produktet vendase, për të përfaqësuar identitetin local nëpërmjet panairit 

të produkteve lokale. Bashkia e Vlorës, aktorët kryesorë publikë e private që 

operojnë në  sektorinë e agro-industrisë dhe agro-ushqimit, institucionet kërki-

more, OJQ-të që operojnë në sektorin e agroushqimit, Universitetet, Dhoma e 

tregtisë dhe Industrisë, SME-të dhe kooperativat ishin pjesëmarrësit kryesor të 

kësaj dite. Panairi u ndoq me interes nga bizneset, fermerët dhe aktorët e tjerë 

që operojnë në fushën e agroindustrisë. Në panair u ekspozuan produkte të 

ndryshme si : verë, vaj ulliri, fruta, perime dhe produkte artizanale. Pjesëmar-

rësit treguan interes të madh për eventin dhe për produktet e prezantuara.  

Eventi u ndërthur me festivalin ndërfolklorik "AULONA FOLK 2018" me 

pjesëmarrës nga Bullgaria, Greqia, Kroacia, Lituania, Kina, Sllovakia, Italia 

dhe Kosova të cilët treguan shumë interes në njohjen dhe degustimin e këtyre 

produkteve.  

PARTNERET 
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The Project is co-funded by the European Union and National Funds of the 

participating countries  

Greqi - Rajoni Peloponnese 

Greqi - Universiteti Teknik Kombetar I  

Athinës 

Greqi -  Universiteti Bujqësor i 

Athinës 

Qipro- Dhoma e Tregtisë dhe 

Industrisë së Qipros 

Shqipëri- Agjensia e Zhvillimit 

Ekonomik Lokal “AULEDA” 

Bullgari - Qëndra për mbështetjen 

e Bizneseve dhe  SME-ve, Ruse 

Bullgari - Universiti Bu-

jqësor i Plovdiv 

 


