VÍCE O PROJEKTU

PROSPERAMNET

ProsperAMnet
Posílení vyspělých výrobců je jedním z klíčových pilířů mnoha
strategií RIS3 ve střední Evropě. V dnešním globalizovaném
světě čelí zejména malé a střední podniky (MSP) konkurenčnímu

https://www.interreg-central.eu/prosperamnet
https://www.facebook.com/ProsperAMnet/

tlaku a podpora průmyslových služeb je klíčovým faktorem
pro

vytváření

podnikové

hodnoty

a

posílení

globální

konkurenceschopnosti. Vytvořením nadnárodní sítě kontaktů
a využitím přístupu “zdola nahoru” pro shromažďování
zkušeností

z

místní

úrovně,

bude

ve

střední

Evropě

Kontakt:
Jihočeská hospodářská komora
Husova 9, 370 01 České Budějovice
belohlavova@jhk.cz

ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI SLUŽEB A
VÝSLEDKŮ EXPORTNÍCH SÍTÍ POKROČILÝCH
VÝROBCŮ
CE1569

zavedena široká znalost exportních průmyslových služeb.

Projekt

ProsperAMnet

poskytuje

specifické

Know-how

a

vyvíjí inteligentní nástroje a inovace pro podporu výrobních
podniků. Tyto nástroje poté pomáhají identifikovat jednotlivé
interní mechanismy pro zlepšení prodeje průmyslových služeb.
Kromě toho obdrží tvůrci regionálních politik strategické
akční

plány

a

doporučení

pro

10
Partnerů

budoucí

vývoj

regionu.

10
Regionů

7

Států

1.55
ERDF - finanční
podpora

1.9

Celkem mil. EUR
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PARTNERSTVÍ
Partnerství tvoří 10 partnerů ze 7 zemí (4 univerzity a
6 organizací).
1

Rakousko

Univerzita aplikovaných věd Horní Rakousko - vedoucí
partner

VÝSTUPY

MONITOR

Monitor výkonnosti služeb
Podporuje společnosti v zdokonalení prodeje služeb
www.ise-monitor.eu/monitor
Radar exportu služeb
Použitím umělé inteligence identifikuje
mezinárodní trhy, na které je možné exportovat služby

Vícejazyčný Monitor výkonnosti služeb je nástrojem určeným pro pokročilé výrobce. Slouží k
identifikaci jejich individuálních vnitřních
vlivů na zlepšení zavádění, správy a prodeje stávajících a nových služeb souvisejících s
výrobkem nebo řešením. Monitor mimo jiné
poskytuje doporučená opatření a benchmark.

Business Upper Austria - Obchodní agentura pro Horní
Rakousko

Česká republika
Jihočeská hospodářská komora

Německo
Univerzita Pasov
Inovační centrum Bautzen

Maďarsko
Innoskart Nonprofit Kft.

Expertní centra výkonnosti služeb

Univerzita Szeged

RADAR

Pilotní akce
Strategické akční plány
Výkonnost služeb a platforma na export
služeb

Radar sbírá údaje o vývozních charakteristikách
jednotlivých pokročilých výrobců. Množiny
údajů se automaticky porovnávají se silnými
stránkami parametrů pomocí umělé inteligence (AI). Radar poskytuje doporučení týkající
se vývozu průmyslových služeb pro pokročilé
výrobce. Identifikované budou příležitosti a indikátory pro mezinárodní poskytování služeb.

Itálie
Centrum pro výzkum a transfer technologií Friuli Innovazione

Slovenská republika
Ekonomická univerzita v Bratislavě

Slovinsko
Obchodní a průmyslová komora Slovinsko

ASOCIOVANÍ PARTNEŘI
Projektoví partneři jsou podporováni ze
přidružených partnerů. Tito partneři
posílit spolupráci s aktéry na místní a
úrovni, což napomáhá k šíření výsledků

strany 10
umožňují
regionální
projektu.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL
EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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