ODRIJTE VEČ O PROJEKTU

PROSPERAMNET

ProsperAMnet
Številne

strategije

pametne

specializacije

iz

centralnoevropskih regij prepoznavajo potrebo
po krepitvi naprednih proizvajalcev. Zlasti mala
in srednje velika podjetja se soočajo z velikim
pritiskom konkurence. Ena izmed rešitev je
ponudba dodatnih storitev, ki pa zahtevajo velike
strukturne spremembe, zlasti za izvoznike storitev.

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

Kontaktiraj nas:

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
zeljko.jokic@gzs.si

NAPREDNE ZMOGLJIVOSTI STORITEV
IN IZVOZNI REZULTATI
ZA MREŽE NAPREDNIH PROIZVAJALCEV
CE1569

Projekt ProsperAMnet ponuja “know-how” ter
ustvarja nadnacionalno mrežo za zbiranje izkušenj
z lokalne ravni. Projekt razvija inovativna orodja
in pristope za podporo naprednim proizvajalcem
za

povečanje

njihovih

zmogljivosti.

Poleg

tega bodo oblikovalci politik prejeli strateške
akcijske načrte in priporočila za prihodnost.
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PARTNERSTVO
Partnerstvo sestavlja 10 partnerjev iz 7 držav, 4 univerz
in 6 organizacij za podporo podjetjem.
1

Avstrija

University of Applied Sciences Upper Austria - Lead
partner

REZULTATI

MONITOR

Monitor zmogljivosti storitev
Podpira podjetja, da postanejo odlična
pri svojih poslovnih storitvah
www.ise-monitor.eu/monitor
Radar izvoznih storitev
Identificira mednarodne trge, kamor bo
storitve mogoče uspešno izvoziti s pomočjo
umetne inteligence
Strokovna vozlišča za uspešno izvedbo
storitev
Pilotne aktivnosti

Večjezični Monitor za učinkovito izvajanje storitev je orodje za napredne proizvajalce za prepoznavanje lastnih prednosti, ki jim pomagajo izboljšati predstavitev,
upravljanja ter prodajo obstoječih in novih
produktov ali rešitev v njihovem lokalnem
jeziku. Monitor ponuja tudi posamezna priporočila glede na merila in ukrepe uspešnosti.

Češka
South Bohemian Chamber of Commerce

Nemčija
University of Passau
Bautzen Innovation Center

Madžarska
Innoskart Nonprofit Ltd.
University of Szeged

RADAR

Strateški akcijski načrti
Učinkovitost izvajanja storitev in servis
Platforma za izvozne storitve

Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur

Radar zbira podatke o izvoznih značilnostih posameznih AM. Nabori podatkov se samodejno primerjajo z močjo parametrov s
pomočjo umetne inteligence (AI). Radar poda
priporočila za ukrepe v zvezi z izvozom industrijskih storitev za napredne proizvodnje. Opredeljene bodo mednarodne storitve in
parametri. Radar bo integriran v platformo.

Italija
Friuli Innovazione Research and Technology Transfer
Centre

Slovaška
University of Economics in Bratislava

Slovenija
Gospodarska zbornica Slovenije

PRIDRUŽENI PARTNERJI
Projektne
partnerje
podpira
10
pridruženih
partnerjev, katerih sodelovanje bo omogočilo krepitev
sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi akterji
in deležniki. Le-ti bodo omogočili povečanje učinka
razširjanja rezultatov projekta.

KDO NAS FINANČNO PODPIRA?

Naš projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL
EUROPE, ki spodbuja sodelovanje pri reševanju izzivov
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Srednje Evrope.

