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Kaj pomeni ProsperAMnet? 
ProsperAMnet = Progressing Service Performance and Export 

Results of Advanced Manufacturers Networks, kar stoji za 

„napredne storitvene zmogljivosti in izvozni rezultati mrež 

„naprednih proizvajalcev“. 
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Glavni cilj projekta je podpreti 

napredne proizvodnje z naprednimi 

storitvenimi zmogljivostmi iz 

območja Srednje Evrope, za 

doseganje še večje odličnosti pri 

njihovih poslovnih storitvah! 

 

RAZLOGI 

Zaradi nenehne konkurenčnosti in 

stalno spreminjajočega se 

povpraševanja, veliko „naprednih 

proizvajalcev“ vključuje industrijske 

storitve v svojo ponudbo. Zlasti za 

mala in srednja podjetja sta prodaja 

ter izvoz lastnih industrijskih storitev, 

ključni strateški dejavnik vrednosti in 

konkurenčnosti podjetja. 

 

NAŠ PRISTOP 

Z izgradnjo transnacionalnega omrežja 

zgrajenega iz visokošolskih  

zavodov, organizacij za podporo 

podjetjem, MSP in oblikovalcev 

politik v Srednji Evropi, bo 

postavljena obsežna baza znanja, 

s čimer bo dosežen glavni cilj 

projekta. ProsperAMnet bo tako 

na podlagi skupnega sodelovanja 

teh deležnikov razvijal inovativna 

orodja za podporo naprednih 

proizvodenj. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  

• Dve inovativni orodji (Monitor, 

Radar) za podporo  v različnih 

srednjeevropskih državah, 

• Povezovanje deležnikov 

z namenom pospeševanja 

izvoznih storitev ter 

storitvenih zmogljivosti, 

• Izboljšanje konkurenčnosti 

vključenih regij. 

 

 
 

Projekt podpira Interreg 

CENTRAL EUROPE Programme, ki 

je financiran  s strani Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

PROJEKTNI REZULTATI 

Orodja – Strateški akcijski načrti – Platforma 

 

 
Projekt ProsperAMnet podpira vse »napredne proizvajalce« (AMs) k izboljšavi in prepoznavi 

vseh prodajno-industrijskih storitev, ki jih je in bo mogoče uspešno izvažati. V ta namen bosta 

zato razviti tudi dve inovativni spletni orodji. Organizacije za podporo podjetništvu so tudi  

namensko usposobljene kot podpora »naprednim proizvajalcem« pri upravljanju njihovih 

storitev ter izvoznih dejavnostih. Oblikovalci politik pa bodo tako pridobili strateške akcijske 

načrte in priporočila, ki jim bodo v podporo pri pripravljanju določenih ukrepov v prihodnosti. 

 

 

 
MONITOR USPEŠNOSTI STORITEV RADAR IZVOZA STORITEV 

 

  Monitor prepoznava interne prednosti 

v podjetjih, ter prispeva k izboljšanju 

uvajanja, prodaje in upravljanja storitev, 

povezanih z izdelki in rešitvami. Znotraj 

monitorja bodo tako na voljo določena 

priporočila za ukrepe in merjenje uspešnosti, 

kot tudi priporočila drugih proizvajalcev. 

S tem spletnim orodjem se bodo s 

pomočjo „umetne inteligence“ 

zbirali in črpali vsi podatki o 

izvoznih trgih in značilnostih 

določenih sektorjev. Napredni 

proizvajalci (AMs) bodo na ta način 

prejeli določena priporočila glede 

možnosti izvoza svojih storitev.  

 

 

  

Uporabite ISE-Monitor:  
www.ise-monitor.eu/monitor 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ste napredni proizvajalec in želite doseči odličnost v svojem podjetju? Monitor ISE vam daje 
natančno analizo trenutnega stanja pri storitveni dejavnosti v vašem podjetju ter primerjavo 
z drugimi podjetji. Vsi podatki se obravnavajo zaupno! Uporaba Monitorja ISE je brezplačna. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer: Primerjalne vrednosti »učinkovitosti industrijskih storitev« - Graf prikazuje 
uspešnost 12 ključnih področjih „Industrijske storitvene odličnosti“. 



 

 

 

 

KDO SMO? 

 
 

  
  
  
  

 
 

 

 

VEČ O PROJEKTU NA: 
 

www.interreg-central.eu/prosperamnet  

www.facebook.com/prosperamnet 
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ProsperAMnet v ŠTEVILKAH 

Trajanje projekta:  
1.4.2019 – 31.3.2022 

Proračun: ERDF sredstva: 
1.9 m. €           1.5 m. € 

 

Skupinska fotografija projektnih partnerjev 
ProsperAMnet z uvodnega srečanja 6. In 7. maja 

2019 

Za uspešno izvedbo projekta, nas pridruženi partnerji iz vsake vključene regij podpirajo na podlagi lastnega 
strokovnega znanja, znanja s področja izvoznih politik ter izkušenj lokalnih predstavnikov: 

• Austrian Chamber of Commerce, Foreign Trade, International Technology Cooperation 

• Technical University of Liberec, Faculty of Economics 

• European region Danube-Vltava (ERDV) 

• VDMA – Association of German Mechanical and Plant Engineering 

• Slovak marketing association 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising 

• Faculty of Information Studies in Novo mesto 

• Municipality of Székesfehe ́rvár 
• Ministry of National Development, Digital Economy and Innovation 

  


