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Co je ProsperAMnet? 
ProsperAMnet znamená 'Progressing Service Performance 

and Export Results of Advanced Manufacturers Networks' 

neboli 'Zlepšení výkonnosti služeb a výsledků exportních 

sítí pokročilých výrobců' 

 PARTNEŘI 

Rakousko 

Univerzita aplikovaných věd 
Horní Rakousko 

Business Upper Austria – 
Obchodní agentura Horní 

Rakousko 

Česká republika 

Jihočeská hospodářská 
komora 

Německo 

Univerzita Pasov 

Inovační centrum Bautzen 

Maďarsko 

Univerzita Szeged 

Innoskart Nonprofit Ltd. 

Itálie 

Centrum pro výzkum a transfer 
technologií Friuli Innovazione 

Slovensko 

Ekonomická univerzita v 
Bratislavě 

Slovinsko 

Obchodní a průmyslová 
komora Slovinsko 

 

Cílem projektu je podpora 

pokročilých výrobců (AMs) ve střední 

Evropě, aby se stali excelentními 

dodavateli služeb ve svém oboru! 

MYŠLENKA PROJEKTU 

Z konkurenčních důvodů a kvůli měnící 

se poptávce spoustu pokročilých 

výrobců přidává do své produktové řady 

průmyslové služby. Zejména pro malé a 

střední podniky je prodej a vývoz 

průmyslových služeb klíčovým strategic

kým faktorem pro firemní hodnotu a 

konkurenceschopnost.  

NÁŠ PŘÍSTUP 

Budováním nadnárodní sítě kontaktů - 

vysokých škol, organizací na podporu 

podnikání, malých a středních podniků 

a tvůrců politik ve střední Evropě se k 

dosažení hlavního cíle projektu využívá  

 

široká znalostní základna. 

ProsperAMnet společně vyvíjí 

inovativní nástroje pro 

podporu AMs. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 

• Dva inovativní nástroje na 

podporu AMs v různých číslech 

střední Evropy 

• Propojení všech zúčastněných 

stran s cílem podpořit export 

služeb a výkon služeb  

• Zvýšení konkurenceschopnosti 

zúčastněných regionů  

 

 

 

 

 

 
Tento projekt je podporován 
programem Interreg CENTRAL 
EUROPE financovaným z 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 

 

 



 

 

 
 
 
 

  
 

 

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY 

Nástroje – Strategické akční plány - Platforma 

 

 
ProsperAMnet podporuje AMs s cílem zlepšit prodej průmyslových služeb a rozpoznat, které 

služby lze úspěšně exportovat. Proto budou vyvinuty dva inovativní online nástroje. 

Organizace na podporu podnikání jsou školeny, aby podporovaly AMs v jejich řízení služeb a 

vývozních aktivit. Tvůrci politik dostávají strategické akční plány a doporučení pro budoucí 

příležitosti, např. jaká opatření nastavit v budoucnu. 

  

 

 
Monitor VÝKONNOSTI SLUŽEB    Radar EXPORTU SLUŽEB 

 

  Tento monitor identifikuje vnitřní páky 

společnosti na zlepšení zavádění, prodeje a 

správy služeb souvisejících s produkty a 

řešením. Prostřednictvím tohoto monitoru 

jsou nabízena doporučení pro akce a měřítka 

jiného výrobce. Rovněž jsou uvedena 

doporučení pro akce a referenční hodnoty, 

benchmarky.  

Tento online nástroj shromažďuje 

a extrahuje údaje o exportních 

trzích a charakteristikách 

konkrétních sektorů pomocí umělé 

inteligence. Pokročilí výrobci 

dostávají doporučení týkající se 

možností vývozu služeb.  

 

 

  

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

 

 

 

 

  

Jste pokročilý výrobce a chcete se zdokonalit v oblasti poskytování Vašich služeb? ISE-monitor 

Vám poskytuje podrobnou analýzu současného stavu podnikání v oblasti služeb Vaší 

společnosti v porovnání s jinými společnostmi. Všechna data jsou zpracována důvěrně. Použití 

monitoru je zdarma.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

KDO JSME 

 
 

  
  
  
  

 
 

 
 

ZJISTĚTE VÍC O PROJEKTU 
 

www.interreg-central.eu/prosperamnet  

www.facebook.com/prosperamnet 

 

Imprint 

Jihočeská hospodářská komora 
Husova 9, 370 01 České Budějovice/Česká republika 

prosperamnet@fh-ooe.at 
www.fh-ooe.at/gsm 

ProsperAMnet v číslech 

Trvání projektu:  
1.4.2019 – 31.3.2022 

Rozpočet: ERDF financování: 
1.9 m. €           1.5 m. € 

 

Foto partnerů z ProsperAMnet kick-off meeting 
6. -7. 5. 2019 

 Naši přidružení partneři nás podporují k úspěšné realizaci projektu v každém zapojeném regionu 

 poskytováním odborných znalostí místních AM a know-how v oblasti vývozu a vývozní politiky. 

• 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 Székesfehérvár 
• Ministry of National Development, Digital Economy and Innovation 

  


