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POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA 
S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORAMCIJSKE I KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE (IKT)

POSREDNIČKA TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta 
Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb, Hrvatska

http://www.mingo.hr 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 
inovacije i investicije 
Ksaver 208 
10000 Zagreb, Hrvatska

http://www.hamagbicro.hr

Više informacija o EU fondovima 
dostupno je na stranici Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr 

NOSITELJ PROJEKTA

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke RIS d.o.o.

O PROJEKTU

Svrha ovog projekta je unaprijediti poslovne procese te povećati 
produktivnost tvrtke poboljšanjem postojećih IKT rješenja odnosno 
povećati konkurentnost poduzeća. Na taj način stvoriti će se preduvjeti 
za dugoročni plan razvoja tvrtke - proširenje poslovanja na cijelo 
područje Republike Hrvatske uz pomoć Interneta i moderne IKT 
tehnologije.

OPĆI CILJ

Primjenom suvremene informatičke opreme i korištenjem Interneta za 
prijenos podataka povećati troškovnu efikasnost i konkurentnost tvrtke 
na širem području Vukovarsko-srijemske županije i cijelom teritoriju 
Republike Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Specifični cilj ovog projekta je unaprijediti poslovne procese te 
povećati prihode i produktivnost tvrtke poboljšanjem postojećih IKT 
rješenja.

Vrijednost projekta: 131.062,00 HRK
Bespovratna sredstva: 117.062,00 HRK (89,32%) 
Vlastiti udio financiranja: 14.000,00 HRK (10,68%)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

1. Kupnja računalne opreme i softvera

Zamjena postojeće računalne infrastrukture s novom uz 
umrežavanje pomoću servera i implementacija osnovnih i novih 
softvera za unaprjeđenje kvalitete poslovanja.

2. Priprema i provedba edukacije zaposlenika

Edukacija djelatnika za učinkovito korištenje novih softvera. 

3. Promidžba i vidljivost

Izrada promidžbenog materijala (letci, plakati, naljepnice za 
opremu nabavljenu ovim projektom), objava na 
http://www.ris-vinkovci.hr o informacijama o projektu. 

4. Upravljanje projektom i administracija

Uz projektni tim tvrtke u provedbi projekta i postupaka nabave 
kao tehnička pomoć sudjeluje Razvojna agencija Vukovar d.o.o. 

REZULTATI PROJEKTA

1. Uspješno proveden projekt

2. Instaliran softver i hardver

3. Educirani zaposlenici - unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika 
za rad u postojećim i novim softverima

4. Informirani poslovni partneri i javnost
Vrijeme trajanja provedbe projekta: 6 mjeseci 
Siječanj 2017. godine – Srpanj 2017. godine

RIS d.o.o. 
I. Gundulića 7 

32100 Vinkovci, Hrvatska
Tel: +385 32 331 842
Fax:  +385 32 338 196

http://www.ris-vinkovci.hr

R ačunovodstvo svjetovanjeI S d.o.o.

„ Optimizacija poslovnih procesa i 
širenje tržišta uz pomoć Interneta i 

moderne IKT tehnologije “


