WINET - Comerț și inovație în industria vitivinicolă

Proiectul WINET - Comerțul și inovarea în industria vitivinicolă urmărește să contribuie la creșterea
comerțului și a cooperării în sectorul vitivinicol în bazinul Mării Negre. Pentru a-și atinge obiectivul,
partenerii WINET (Agenția de Investiții din Moldova, Camera de Comerț Stara Zagora și Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea) vor crea o rețea care va pune în contact peste 120 de
întreprinderi/ IMM-uri, instituții de educație superioară și de cercetare, autorități locale / regionale /
naționale, precum și grupuri de interese, ONG-uri și organizații de sprijinire a întreprinderilor din cele
trei țări partenere (Republica Moldova, Bulgaria și România). Proiectul va crea cadrul și facilitățile
necesare pentru stabilirea relațiilor viabile între membri, astfel încât să creeze o comunitate dedicată
colaborării, relațiilor comerciale eficiente și modernizării constante a industriei vitivinicole din regiunile
proiectului.
Principalele rezultate care vor fi obținute în proiect sunt:
- R1. Cooperarea sporită în sectorul vitivinicol;
- R2. Creșterea promovării reciproce și a comerțului în sectorul vitivinicol;
- R3. Îmbunătățirea schimbului de cunoștințe în sectorul vitivinicol.
Rolul proiectului este de a spori cooperarea și schimburile comerciale din sectorul vinicol între
Moldova, România și Bulgaria, prin crearea unei rețele comune care să lege legături între producători,
revânzători, autorități locale / regionale / naționale, ONG-uri și alte agenții de dezvoltare a afacerilor
și care să le implice în activități comune.
Rețeaua va fi susținută și îmbunătățită în mediul online printr-o platformă de comerț care va permite
operațiuni de colaborare şi cooperare prin crearea de pagini de prezentare pentru vinării sau alt grup
țintă, schimbul de experiențe, cele mai bune practici și cunoștințe, fără nici un fel de costuri.

Pentru dezvoltarea industriei vitivinicole se va pune accent pe modernizarea constantă a
strategiilor de producție și marketing, pe comerţul virtual şi schimbul de bune practici dintre
cele trei ţări partenere.
Proiectul are de parcurs următoarele etape:
 organizarea unor comunicate privind proiectul şi impactul acestuia prin rezultatele ce
urmează a fi obţinute;
 contactarea eventualilor colaboratori şi prezentarea în detaliu a tot ceea ce urmăreşte
implementarea acestui proiect;
 evaluări inițiale ale nevoilor colaboratorilor, nevoi ce vor fi utilizate ca bază pentru
proiectarea rețelei;
 realizarea unui studiu iniţial pentru fiecare ţară participantă pentru a identifica situația
actuală din industria vinului;
 culegerea de date și crearea rețelei vitivinicole (WINET) ca inițiativă deschisă pentru
creșterea comerțului și a cooperării în sector și invitarea tuturor părților interesate să
se alăture; semnarea protocolului de colaborare;
 evenimente de networking și diseminare cu peste 50 de participanţi, precum și 2
programe de schimb de bune practici în Chişinău şi Stara Zagora cu 10 persoane;


crearea platformei ICT WINET ca instrument de sprijin pentru promovarea mai ușoară
a produselor & serviciilor, colaborarea și facilitarea comerțului dintre membri;



”animarea” platformei, publicitatea on-line prin intermediul social media pentru a crea
impactul și tracțiunea necesară pentru auto-durabilitate.

Toate grupurile țintă care se alătură rețelei WINET vor fi înregistrate în platforma TIC, după
semnarea protocolului de colaborare. În urma înregistrării, vor avea posibilitatea de a utiliza
funcționalitățile sale pentru a colabora în rețea și crea legături transfrontaliere bazate pe
interese comune.

Întrebările și solicitările de informații privind condițiile de aderare la proiectul WINET,
pot fi adresate Network Expert-ului Florentina Jelescu, la numărul de telefon: 0743.608.693,
sau la adresa de mail bsbwinetcciatl@gmail.com, iar informații referitoare la acest proiect
puteți găsi accesând site-ul nostru www.cciatl.ro.

