Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Digitalizacija orodjarskih
procesov, s centralnim nadzorom proizvodnje in izboljšanjem predstavitve
podjetja z digitalizacijo predstavitve podjetja

Podjetje 3CNC d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali
nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE
2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Digitalizacija
orodjarskih procesov, s centralnim nadzorom proizvodnje in izboljšanjem predstavitve
podjetja z digitalizacijo predstavitve podjetja«.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti
MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo
mednarodno konkurenčnost.
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali
nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom
elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove
trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo
interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter
izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

INDIVIDUALEN NASTOP NA SEJMU: MOULDING EXPO

Podjetje 3CNC d.o.o. se je udeležilo sejma Moulding Expo, ki je trajal od 21.5.2019 do
24.5.2019 v Messepiazza 1, 70629 Stuttgart (Nemčija). Operacija je bila za
sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.
Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo
dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje
na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti
MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za
MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi
partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

