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PROSPERAMNET

ProsperAMnet
Mnoho stratégií smart špecializácie stredoeurópskych
regiónov priznáva potrebu posilnenia pokročilých
výrobcov. Najmä malé a stredné podniky čelia
výraznému konkurenčnému tlaku. Jedným z východísk
je ponúknuť ďalšie služby, ktoré si však vyžadujú veľké
štrukturálne zmeny, a to najmä pre vývozcov služieb.
Projekt ProsperAMnet ponúka know-how a vytvára

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

Kontaktujte nás:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
peter@dorcak.com

ZLEPŠOVANIE VÝKONNOSTI SLUŽIEB A
VÝSLEDKOV EXPORTU SIETÍ POKROČILÝCH
VÝROBCOV
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PARTNERSTVO
Partnerstvo pozostáva z 10 partnerov zo 7 krajín, 4
univerzít a 6 organizácií na podporu podnikania.
1

Rakúsko
Univerzita aplikovaných vied Horné Rakúsko - Vedúci

VÝSTUPY

MONITOR

Monitor výkonnosti služieb
Podporuje spoločnosti v zdokonalení predaja ich služieb
www.ise-monitor.eu/monitor
Radar exportu služieb
Použitím umelej inteligencie identifikuje medzinárodné trhy na ktoré je možné
exportovať služby

Viacjazyčný Monitor výkonnosti služieb je
nástrojom pre pokročilých výrobcov na identifikáciu ich individuálnych vnútorných vplyvov na
zlepšenie zavádzania, správy a predaja existujúcich a nových služieb súvisiacich s produktom
alebo riešením v ich vlastnom jazyku. Monitor
tiež poskytuje odporúčané opatrenia a skóring.

Business Upper Austria - Obchodná agentúra

Česká republika
Juhočeská hospodárska komora

Nemecko
Univerzita Passau
Inovačné centrum Bautzen

Maďarsko
Innoskart Nonprofit Kft.
Univerzita Szeged

Expertné centrá výkonnosti služieb

RADAR

Pilotné akcie

partner

Strategické akčné plány

Taliansko
Centrum pre výskum a transfer technológií Friuli Innovazione

Výkonnosť služieb a platforma na export
služieb

Radar zbiera údaje o vývozných charakteristikách jednotlivých pokročilých výrobcov.
Množiny údajov sa automaticky porovnávajú so silnými stránkami parametrov pomocou
umelej inteligencie (AI). Radar dáva odporúčania na kroky týkajúce sa vývozu priemyselných služieb pre pokročilých výrobcov.
Identifikované budú príležitosti pre medzinárodné poskytovanie služieb a indikátory. Radar bude integrovaný do platformy.

Slovensko
Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovinsko
Obchodná a priemyselná komora Slovinska

PRIDRUŽENÍ PARTNERI
Projektoví
partnerú
su
podporovaní
10
pridruženými
partnermi
ktorých
zapojenie
umožňuje posilnenie spolupráce s lokálnymi a
regionálnymi aktérmi a stakeholdermi, čím sa
zvyšuje dosah a rozšírenie výsledkov projektu.

KTO NÁS FINANCUJE
Náš projekt je financovaný programom Interreg CENTRAL
EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu na spoločných
výzvach v regióne strednej Európy.
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