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https://www.facebook.com/ProsperAMnet/A közép-európai régiók számos intelligens szakosodási 

stratégiája felismeri a korszerű gyártástechnológiát alkalmazó 

gyártók megerősítésének szükségességét. Különösen a kis- 

és középvállalkozások vannak komoly versenynyomásnak 

kitéve. Az egyik kiút számukra a kiegészítő szolgáltatások 

nyújtása, amelyek azonban nagy strukturális változtatásokat 

igényelnek, különösen a szolgáltatásaikat exportálók számára.

A ProsperAMnet projekt know-how-t kínál, és létrehoz 

egy nemzetközi hálózatot a helyi szintű tapasztalatok 

gyűjtésére. A projekt közösen fejleszt innovatív eszközöket és 

megközelítéseket a korszerű gyártástechnológiát alkalmazó 

gyártók támogatására kapacitásuk növelése érdekében. 

Ezenkívül, a politikai döntéshozók stratégiai cselekvési 

terveket és ajánlásokat kapnak a jövőbeli lehetőségekről.
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MONITOR EREDMÉNYEK
Szolgáltatásteljesítmény-figyelő
Vállakozások támogatása, hogy kiválóvá vál-
janak szolgáltatási területükön
www.ise-monitor.eu/monitor

Szolgáltatás-export radar
Nemzetközi piacok azonosítása mesterséges 
intelligencia használatával, mely piacokra  a 
szolgáltatások sikeresen exportálhatók

Szolgáltatásteljesítmény szakértői köz-
pontok

Kísérleti tevékenységek 

Stratégiai cselekvési tervek

Szolgáltatásteljesítmény és szolgálta-
tás-export platform

A monitor egy többnyelvű szolgáltatástel-
jesítmény-figyelő eszköz a korszerű gyártás-
technológiát alkalmazó gyártók számára, 
hogy működésüket átvizsgálva hatékonyab-
bá tudják tenni a meglévő és bevezetésre 
váró termékeiket, illetve szolgáltatásaikat. A 
monitor szolgáltatás egyedi intézkedési aján-
lásokat és referenciaértékeket is biztosít.

RADAR
A radar adatokat gyűjt az egyes korszerű 
gyártástechnológiát alkalmazó gyártók ex-
portjellemzőiről, mely adatok feldolgozása 
mesterséges intelligencia (MI) algoritmusok 
segítségével történik. A radar ajánlásokat 
fogalmaz meg az ipari szolgáltatások exportja 
tekintetében a gyártók számára. A platformba 
intergrálódó radar feladata továbbá a nemz-
etközi szolgáltatási lehetőségek és az eze-
ket befolyásoló főbb mutatók beazonosítása.

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK
A projektpartnereket 10 társult partner támogatja, 
akik bevonása segíti a helyi és regionális szereplőkkel 
és az érdekelt felekkel való együttműködést, 
illetve a projekt eredményeinek disszeminációját.

Ausztria
�� Felső-ausztriai Alkalmazott Tudományok Egyeteme - 

Vezető partner

�� Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur

Cseh Köztársaság
�� Dél-csehországi Kereskedelmi Kamara

Németország
�� Passau-i Egyetem

�� Bautzen Innovációs Központ

Magyarország
�� Innoskart Nonprofit Kft.

�� Szegedi Tudományegyetem

Olaszország
�� Friuli Innovazione Kutatási és Technológiai Transzfer 

Központ

Szlovákia
�� Pozsonyi Közgazdasági Egyetem

Szlovénia
�� Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara

Projektünket az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, 

az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, 

amely ösztönzi az együttműködést Közép-Európa közös 

kihívásaival szemben.

AKIK BENNÜNKET FINANSZÍROZNAK
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PARNERSÉG
A partnerség 10 partnerből áll 7 különböző országból, 4 
egyetem és 6 üzleti támogató szervezet részvételével.
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