C-TEMAlp
Kontinuiteta tradicionalnih podjetij v hribovitih
območjih alpskega prostora

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA,
MOŽNOSTI ZA PRENOS LASTNIŠTVA
PODJETJA V ALPSKEM PROSTORU
Demografske spremembe in globalna konkurenčnost so pereč
problem tradicionalnih sektorjev gospodarstva in trajnostnega razvoja
v alpskem prostoru. Projekt nudi podporo podjetjem, da se soočijo
z občutljivim procesom prenosa lastništva podjetja, hkrati pa tudi
priložnost: nadaljevanje poslovanja podjetja. Slednje je lahko priložnost
za krepitev inovacijskega potenciala MSP in hkrati priložnost za
prenovo tradicionalne obrti za trajnostni razvoj proizvodnje v Alpskem
sistemu.
V okviru projekta C-TEMAlp - Kontinuiteta tradicionalnih podjetij
v hribovitih območjih alpskega prostora, ki je financiran v okviru
evropskega programa Interreg Alpski prostor 2014-2020, sodeluje
enajstih organizacij (gospodarske zbornice, razvojne agencije,
združenja in univerze) iz šestih različnih alpskih držav. Njihov cilje je
razviti skupen sistem storitev na področju prenosa lastništva podjetij.
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KAJ NUDI C-TEMAlp?
Napredne storitve za obrtnike, podjetnike storitev povezovanja ponudbe in povpraševanj
bo namenjena podjetjem, ki se zanimajo za
iskanje poslovnih partnerjev v tujini z namenom,
da bi prodali (v celoti ali delno) lastno podjetje,
ali bi kupili podjetje / investirali v nove trge.
Partnerske organizacije, ki sodelujejo v projektu
bodo podjetjem v času trajanja projekta v
sodelovanju z lokalno mrežo strokovnjakov
nudile specializirane svetovalne storitve.
Oblikovanje mednarodne podatkovne baze za
prenos lastništva podjetij v alpskem prostoru projekt bo omogočil partnerjem vzpostaviti in
testirati komunikacijsko spletno platformo za
izmenjavo informacij, ki se nanašajo na podjetja,
zainteresirana za prodajo ali nakup v alpskem
prostoru. To bo hiter in enostaven način za
pregled naložbenih priložnosti in okvirnih
pogojev delovanja v okviru zainteresiranih
gospodarskih sektorjev partnerskih držav.
Aktiviranje mreže posrednikov v bližini
podjetij: z mrežnim povezovanjem organizacij,
ki že delujejo na tem območju in v bližini podjetij,
bo projekt zagotovil dostopne točke za podporo v
vseh občutljivih fazah v procesu prenosa lastništva
podjetij.
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Ste podjetje, ki želi imeti dostop do storitev
na področju prenosa lastništva podjetja?
Kupci - Če želite investirati v
tujini v alpskem prostoru in
promovirati svoje znanje in
svoje sposobnosti s pomočjo
kvalificirane podporne mreže
javnih in zasebnih institucij v
različnih alpskih regijah boste
z registracijo svojega profila
na spletni platformi za prenos
lastništva podjetij lahko koristili namenske sestanke in informacije v zvezi z investicijami naložbenimi priložnostmi z
možnostjo obiska podjetij.
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Prodajalci - Če želite najti potencialne investitorje za prodajo celotnega ali določenega
deleža vašega podjetja, izpolnite profil vašega podjetja. Podjetje bo vključeno v spletno
platformo za prenos lastništva
podjetij, ki je v skupni rabi
vseh projektnih partnerjev. Z
neposrednim in osebnim kontaktom s svojo zaupanja vredno posredniško organizacijo
boste imeli dostop do specializiranih storitev in spoznali potencialne kupce.

Kako se pridružiti:
Podjetja, ki so zainteresirana za dostop do storitev, ki jih ponuja projekt
za prenos lastništva podjetij in želijo prejeti podporo v zvezi s tehničnimi,
pravnimi in davčnimi vprašanji s področja prenosa lastništva podjetja na
alpskem prostoru, lahko prijavijo svoj interes po e-pošti:
maribor@ozs.si ali na tel: (02) 330 35 00
Storitev omogoča podjetjem osebno podporo in strogo zaupnost
posredovanih informacij.
Zainteresirana podjetja, ki se bodo prijavila preko e-pošte, bomo
kontaktirali po telefonu in se dogovorili za prvi informativni razgovor.
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