Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »EPOSLOVANJE 2019-2022«: Digitalizacija lesnoobdelovalnih procesov za luksuzno notranjo opremo

Podjetje Bobič 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 lesnoobdelovalnih procesov za luksuzno notranjo opremo«.
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

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave
2019 - 2020) »PRIZ 19-20«: »Optimizacija poslovnih procesov«

Podjetje Bobič Yacht Interior d.o.o. je na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v
letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20« uspešno pridobilo sofinanciranje za
projekt operacije »Optimizacija poslovnih procesov«.
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da
se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.
Glavni cilji projekta so:
- Vzpostavitev sistemskih pristopov za izboljšanje in obvladanje poslovnih procesov in sicer: pripravo,
planiranje in spremljanje izvedbe zahtevnih proizvodnih operacij, ki vključujejo ozka grla za pretok
naročil.
- Možnost pregleda vseh strojev, njihovo delovanje, časovno analizo delovanja, ipd.
- Optimizacija proizvodnje na višji ravni – zmožnost proizvajanja večjega števila izdelkov na uro
- Izvedba celovitega izboljšanja in merjenja omejitvenih procesov v industrijski proizvodnji
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA

NASLOV OPERACIJE: Razvoj zavitih stopnic z leseno oblogo za prestižne jahte

GLAVNI CILJ/NAMEN OPERACIJE: Temeljni cilj investicije je nakup strojev,
opreme in programske opreme za razvoj novega produkta zavite stopnice z
leseno oblogo za prestižne jahte. V sklopu izvedene investicije so cilji sledeči:
dodatno zaposlovanje, skrajšanje potrebnega časa za pripravo načrtov in
posledično prihranki na proizvodnem času ter dodatno izboljšanje kakovosti
izdelave. S tem bo doseženo tudi izboljšanje snovne in energetske
učinkovitosti ter posledično povečanje proizvodnje.

