ČO PONÚKAME PRE MALÉ A STREDNÉ

PODNIKY?

European Regional
Development Fund

THINGS+

NÁŠ CIEĽ
Cieľom projektu THINGS+
je vytvorenie Metodológie
servisných inovácií (SIM)
potrebnej k zavádzaniu inovácií
služieb a zlepšovaniu zručností
podnikateľov zameriavajúcich
sa na produkciu výrobkov s
cieľom zvýšiť ich úspešnosť v
rámci meniacich sa trhov.
Version Slovakia/2018

Zavádzame inovácie
služieb do výrobných
spoločností

1. Zapojte sa do pilotných interaktívnych
workshopov projektu THINGS+
2. Zistite čo je to servitizácia s podporou
mentorov projektu THINGS+
3. Uveďte novú službu vychádzajúcu z
Vášho výrobku do svojej ponuky a zvýšte
svoje zisky
4. Preniknite na medzinárodný trh a
získajte príležitosť využiť sieť kontaktov
a expertízu projektu THINGS+
5. Užívajte si Váš vylepšený business model
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Zostaňte v spojení a získajte informácie
o blížiacich sa podujatiach, otvorených
výzvach a omnoho viac!
www.interreg-central.eu/thingsPLUS
www.facebook.com/ThingsPLUSProject

THE TEAM
ČO PROJEKT PONÚKA PRE
STREDOEURÓPSKE ORGANIZÁCE
NA PODPORU PODNIKANIA?
1. Usmernenia pre využívanie Metodológie
inovácií služieb & portfólio kľúčových nástrojov
umožňujúcich prispôsobenie metodológie na
individuálne potreby spoločnosti
2. Digitálnu knižnicu s mnohými správami a
prípadovými štúdiami týkajúcimi sa inovácií
služieb vydanými pod Spoločnou tvorivou
licenciou
3. Akčný plán pre podporu internacionalizácie
podporných služieb

Partneri projektu THINGS+ spoločnými silami
vytvoria novú metodológiu, ktorá bude slúžiť na
zlepšenie podnikateľských zručností vo výrobných
spoločnostiach

Rakúsko
Innovation & Technology Transfer Salzburg

Vytvára dynamické prostredie inovácií a spolupráce
medzi súkromným & verejných sektorom

Chorvátsko
Science and Technology Park of the University of
Rijeka Ltd
Vedecko-technologické centrum založené Univerzitou
v Rijeke za účelom podpory spolupráce medzi
Akademickou obcou a súkromným sektorom

Česká republika
BizGarden, s.r.o.

Nezisková organizácia špecializujúca sa na vývoj a
manažment výskumných, rozvojových a inovačných
aktivít v rámci firiem a inštitúcií

ÚDAJE A ČÍSLA

10

Nemecko

Projektových
partnerov

10
1.889.299

Inovačné centrum Bautzen

TGZ podporuje regionálny ekonomický rozvoj v okrese
Bautzen v Nemeckej Spolkovej republike

Plánovaných
výstupov

investičná podpora pre
zapojené regióny v Eurách

Maďarsko
BORA 94 - Borsod-Abaúj-Zemplén County
Development Agency Non-Profit Ltd.

Regionálna inovačná agentúra určená na podporu
širokého spektra služieb na poli manažmentu inovácií
a vzdelávacích služieb

Taliansko
Friuli Innovazione Research and Technology
Transfer Centre

Podporuje spoločnosti, najmä malé a stredné podniky,
s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť, ako aj
vznik inovatívnych podnikov

Veneto Region – Research and Innovation Unit

Poľsko
Lodzkie Region

Región Lodzkie nachádajúci sa v srdi Poľska zohráva
kľúčovú úlohu pri vytváraní regionálnych politík
prostredníctvom tvorby strategických dokumentov

Slovensko
Slovak Business Agency

Podporuje rozvoj a rast slovenských malých a stredných
podnikov, s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť na
Európskych trhoch aj celosvetovo

Slovinsko
Technology Park Ljubljana Ltd.

Slovinský líder pre rozvoj inovatívnych podnikov
orientujúcich sa na znalosti

Financovanie
Projekt THINGS+ je financovaný programom Interreg
CENTRAL EUROPE ktorý podporuje spoluprácu v
rámci spoločných tém v rámci Strednej Európy
S objemom financovania vo výške 246 miliónov
Eur z Európskeho regionálneho rozvojového
fondu, zapojené inštitúcie spolupracujú v rámci
cezhraničnej spolupráce s cieľom ďalšieho rozvoja
miest a regiónov v rámci Rakúska, Chorvátska,
Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska,
Poľska, Slovenska a Slovinska.

