ENTERPRISE EUROPE NETWORK

➢ poradenstvo a podpora v oblasti podnikania, inovácií,
transferu technológií, know-how a výskumu
➢ cca 600 organizácií vo viac ako 60 krajinách sveta
➢ hľadanie obchodných a technologických partnerov
➢ propagácia firmy, produktov a technológií
➢ informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ v oblasti
podnikania na vnútornom trhu EÚ a financií
➢ semináre, obchodné misie, kooperačné podujatia

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE E-MAILOM
Ak chcete dostávať e-mailom pravidelne informácie
o novinkách, podujatiach, ponukách na spoluprácu,
výzvach atď. v odvetví, v ktorom pracujete, resp.
ktoré Vás zaujíma, odporúčame zaregistrovať sa na:
http://www.een.sk

KONTAKT:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
• Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru EÚ
• Daniela Širáňová, projektový manažér
Tel.: 02/54433272
E-mail: sopkueu@sopk.sk

PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR:
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk
o Slovenská obchodná a priemyselná komora –
www.sopk.sk
o Slovak Business Agency – www.sba.sk
o Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov – www.rpicpo.sk

ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE
A ZRUČNOSTÍ CEZ INOVÁCIE
V POTRAVINÁRSKOM
SEKTORE

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
Útvar Európskej únie
Grösslingová 4
816 03 Bratislava
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846
E-mail: een@sopk.sk & sopkueu@sopk.sk
Web: www.sopk.sk
www.enterprise-europe-network.sk
…………………………………………………………....................................
Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2019 v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných
podnikov o projekte a jeho službách.

www.enterprise-europe-network.sk

PREČO POTRAVINÁRSKY SEKTOR
Potravinársky sektor predstavuje najpotenciálnejší sektor
na dosiahnutie zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie v
odľahlých oblastiach. Program CENTRAL EUROPE je jedným
zo 14 nadnárodných programov v rámci cieľa “Interreg Európska územná spolupráca”. Je súčasťou kohéznej
politiky EÚ, ktorej cieľom je prispievať k dosiahnutiu
cieľov a základných pilierov rozvoja európskych regiónov,
ktorými sú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

ČO PONÚKA PROJEKT I-CON

HLAVNÉ VÝHODY VYPLÝVAJÚCE ZO ZAPOJENIA SA
DO PROJEKTU I-CON
✓súčasť nadnárodného programu pre potravinárske
MSP - platforma Atlas mapping tool, ktorá slúži ako
online mapovací nástroj a registrácia ponúka možnosť
nadviazania medzinárodnej spolupráce
✓výmena skúseností a vzájomné učenie sa s cieľom
zlepšiť kompetencie a postavenie na trhu
✓ databáza zozbieraných inteligentných riešení
najčastejších problémov, s ktorými sú konfrontované
potravinárske MSP v oblastiach dizajn, mechatronika,
kvalita a bezpečnosť potravín
✓ rozšírenie možností vstupu malých a stredných
podnikov na nové európske trhy
✓ získanie prístupu k zoznamu produktových dizajnérov
a možnosť využiť ich služby prostredníctvom zapojenia
sa do platformy „Crowd design platform“

Vďaka účinnej medzinárodnej spolupráci sa zozbieralo
viac ako 200 MSP malých a stredných podnikov
analyzovaných partnermi, viac ako 30 identifikovaných
osvedčených postupov a riešení, viac ako 20 možností
financovania v oblasti inovácií v potravinárskom sektore.

Získajte vlastný návrh etikiet / obalov pre vašu firmu v
DesignCrowd, # 1 službe navrhovania dizajnu. Komunita
profesionálnych dizajnérov je pripravená vytvoriť pre
vás dokonalú grafiku. Firmy na celom svete už platformu
využili na získanie správnej značky pre svoje podnikanie.
Pripojte sa k nim, jednoducho už dnes spustite projekt a
získajte dizajn, ktorý budete milovať. Ponúkame:
 685.328 externých dizajnérov
 25 - 100++ návrhov na projekt
 324.159 dokončených projektov

IBA NAJLEPŠÍ DIZAJN

Pre malé a stredné podniky z oblasti agropotravinárstva
je určený projekt I-CON = Improving COmpetences and
skills through Food sector InNovations. SOPK a 9
partnerov (AT, DE, HU, IT, PL, SI) so svojimi znalosťami a
kompetenciami ponúkajú spoluprácu na zlepšenie podnikateľských schopností MSP v potravinárskom priemysle,
podporu hospodárskej činnosti, a tým generovanie
nových pracovných miest v problematických regiónoch.
Zároveň podporu inovatívnych potravinárskych produktov,
služieb a zlepšenie kultúry podnikania.
Projekt I-CON vyniká tým, že spája potreby potravinárskych MSP a poskytovateľov riešení, čím zvyšuje ich
potenciál v rámci potravinového reťazca. I-CON je o
prepojení medziodvetvových kompetencií v oblasti
mechatroniky (technológia spracovania), biotechnológie
(bezpečnosť potravín) a dizajnu (balenie), aby sa tak
dosiahlo zvýšiť konkurencieschopnosť.

CROWD DESIGN PLATFORM

Použite kreatívnu komunitu DesignCrowd a získajte
perfektný návrh dizajnu za cenu, ktorá zodpovedá
vášmu rozpočtu v 3 krokoch:

ATLAS MAPPING TOOL
Online nástroj poskytujúci vizuálne zobrazenie možností
na spoluprácu v európskych regiónoch. Na stránke
http://www.p-tech.si/icon-mapping nájdete:
 Organizácie zapojené v jednotlivých krajinách
 Projekty z oblasti potravinárstva
 Schémy financovania
 Nástroj na označovanie potravín CDP
 Príklady dobrej praxe a riešenia
 Sprostredkovateľov (facilitators)

 Spustite svoj projekt. Šetrite čas aj peniaze - povedzte
nám, čo potrebujete. Návrh dizajnu sa začína nízkou
cenou s možnosťou splnenia akéhokoľvek rozpočtu.
Stredne náročné projekty dostávajú návrhy dizajnu
už v priebehu pár hodín
 Získajte vlastné návrhy - dostávajte jedinečné návrhy
od návrhárov z celého sveta, ktorí súťažia o váš
projekt. Dostanete množstvo originálnych grafických
nápadov - stačí si vybrať
 Vyberte si najlepší dizajn - vyberte a schváľte svoj
najobľúbenejší dizajn a stiahnite si súbory.
 Garancia vrátenia peňazí
Ak nie ste s návrhom štítkov spokojní a nedostanete
dokonalý štítok, získajte svoje peniaze späť
https://label.designcrowd.com.au

