Dokumentt vsebuje 2 strani

Novica:
V okviru javnega
a razpisa za
z vzposttavitev ali nadgradn
njo elektro
onskega
poslova
anja v MS
SP v obdobju 2017--2018 »E--POSLOV
VANJE 2017-2018«
«,
smo usspešno ka
andidirali s prijavo in
n pridobilii sofinanciranje izve
edbe
predlag
ganega prrojekta.
Več:
Javni ra
azpis »E-POSLOVA
ANJE 201
17-2018« izvaja Ja
avna agen
ncija Repu
ublike
Slovenije za spo
odbujanje podjetništva, intern
nacionalizzacije, tujih
h investicij in
tehnolo
ogije (SPIR
RIT Slove
enija) in sicer v okviru evropsske kohez
zijske polittike
v Slove
eniji. Na ra
azpis se je
e naše po
odjetje prijavilo s projektom: »Nadgrad
dnja
e-poslo
ovanja ID shop«. Prrijava je bila
b uspešna in za izzvedbo sp
projekta ssmo
prejeli ssofinancirranje v viššini 30.000
0,00 EUR
R.
Namen
n projekta je vzposttavitev ali nadgradn
nja več ele
ementov elektronsk
e
kega
poslova
anja podje
etja. Cilj projekta
p
je tako implementacija ukrepo
ov na
področjju:
- Elektronsk
E
ke izmenja
ave med partnerji,
p
- Spletne
S
strrani za tujje trge,
- Spletne
S
trg
govine,
- ProduktnoP
-prodajne
ega videa in
- Krepitve
K
ko
ompetencc (usposab
bljanja).
Projekt bo predvvidoma za
aključen do
o 10.9.2018.

Projekt sofinancirataa Republika Slovenija inn Evropska unija iz Evrropskega sklada za regiionalni
ESRR) v ok
kviru »Operaativnega proograma za izvajanje
i
Evvropske koh
hezijske poliitike v
razvoj (E
obdobju 2014 – 2020«, prednoostne osi: »Dinamično
»
in konkureenčno podjeetništvo za zzeleno
gospodarrsko rast«; prednostne
p
naložbe: »Raazvoj in izvajanje novihh poslovnih modelov zaa MSP,
zlasti v zvezi z internacioonalizacijo«; specifičneega cilja: »Povečevaanje mednaarodne
konkurennčnosti MSP«.
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Novica:
V okviru javnega
a razpisa za
z spodbu
ujanje pro
ocesnih izboljšav po
odjetij v le
etu
2017 - 2018 (Pro
ocesne izb
boljšave 2017-2018
2
8) »PRIZ 17-18«, smo
s
z odd
dano
prijavo uspešno kandidira
ali in pridobili sofina
anciranje izvedbe predlagane
ega
projekta
a.
Več:
Javni ra
azpis »Pro
ocesne izzboljšave 2017-201
2
gencija
8« izvaja Javna ag
Republike Slovenije za sp
podbujanje
e podjetniištva, inte
ernacionalizacije, tu
ujih
investiccij in tehno
ologije (SPIRIT Slo
ovenija) in sicer v okviru evro
opske
kohezijske politik
ke v Slove
eniji. Na ra
azpis se je naše po
odjetje prijjavilo s
projekto
om: »Uva
ajanje proccesnih izb
boljšav za proizvodnjo in prodajo
dodatko
ov«. Prijav
va je bila uspešna in za izve
edbo sprojjekta smo
o prejeli
sofinan
nciranje v višini 20.0
000,00 EU
UR.
Namen
n projekta je izboljša
ati poslovvne processe vezane
e na več vidikov
v
poslova
anja. Cilji projekta so
s vezani na uvedb
bo ukrepo
ov za optim
mizacijo:
- Vodstvene
V
e funkcije
- Kadrovske
K
e funkcije
- Prodajne
P
funkcije
- Finančne
F
f
funkcije
- Proizvodne
P
e funkcije.
Projekt se bo pre
edvidoma
a izvajal na
ajkasneje do 10.9.2
2018.

Projekt sofinancirataa Republika Slovenija inn Evropska unija iz Evrropskega sklada za regiionalni
ESRR) v ok
kviru »Operaativnega proograma za izvajanje
i
Evvropske koh
hezijske poliitike v
razvoj (E
obdobju 2014 – 2020«, prednoostne osi: »Dinamično
»
in konkureenčno podjeetništvo za zzeleno
»
je podjetnišštva, zlasti z enostavnnejšim
gospodarrsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanj
izkoriščannjem novih idej v gospoodarstvu in pospeševanj
p
em ustanavlj
ljanja novih podjetij, tuddi prek
podjetniških inkubato
orjev«; speciifičnega ciljaa: »Povečanjje dodane vrrednosti MSP
P«.

