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HAGNÝTUR LEIÐARVÍSIR FYRIR

Fyrirtæki sem selja
til opinberra aðila

AÐGERÐIR ESB TIL AÐ SKAPA VÖXT OG
STÖRF BYGGJA AÐ STÆRSTUM HLUTA Á
STUÐNINGI VIÐ SMÆRRI FYRIRTÆKI

allra fyrirtækja í Evrópu eru lítil og meðalstór og þau skapa 67% starfa í álfunni.
Allt sem gert er til að aðstoða þessi fyrirtæki gagnast því evrópsku efnahagslífi.

Markmið Enterprise Europe Network er að
styðja við bakið á fyrirtækjum í Evrópu með því
að veita upplýsingar meðal annars um löggjöf og
styrkjaáætlanir Evrópusambandsins og aðstoða
fyrirtæki í erlendri markaðssókn við leit að
viðskiptatækifærum og samstarfsaðilum.

Vöktun á útboðum - frí 3 mánaða reynlsuáskrift
Leyfðu okkur að hjálpa þér við að finna tækifærin.
Við bjóðumst til að leita að útboðum samkvæmt
þínum leitarskilyrðum og senda þér í tölvupósti. Þessa
þjónustu getur þú reynt án endurgjalds og nokkurra
skuldbindinga í þrjá mánuði.

Opinber útboð eru ekki fyrir hvern sem er en þú
þarft að skoða hvort í þeim felast tækifæri fyrir þig.
Tilboðsferlið getur sýnst óárennilegt, sérstaklega ef
um erlend útboð er að ræða, en um leið og þú lærir
leikreglurnar aukast líkurnar á árangri. Lestu hér um
hvað málið snýst og hvernig við getum aðstoðað.

Við getum aðstoðað!

ÞETTA GERUM VIÐ:

Byggjum upp gagnagrunn með upplýsingum
sem nýtast fyrirtækjum við tilboðsgerð

Hjálpum fyrirtækjum að átta sig á hvernig
opinberir aðilar í Evrópu og Sameinuðu þjóðirnar
haga innkaupum sínum

Skipuleggjum fundi og vinnustofur um erlend
útboð og veitum fyrirtækjum tækifæri til að hitta
og ræða við innkaupaaðila

Opinber innkaup

OPINBER INNKAUP Í EVRÓPU
NEMA ÁRLEGA UM 2.000
MILLJÖRÐUM EVRA
GÆTIR ÞÚ NÁÐ Í SNEIÐ AF ÞEIRRI KÖKU?

99%

		

Námskeið
Um leið og þú hefur áttað þig á leikreglunum geturðu
hafist handa við að leita uppi og bjóða í verkefni við
hæfi. Taktu þátt í námskeiðum sem við höldum til
að fræða fyrirtæki um nauðsynleg undirstöðuatriði. Í
framhaldinu geturðu síðan leitað til okkar eftir aðstoð.

Umsögn fyrirtækis:

“Námskeiðið var mjög áhugavert og upplýsandi
				
– hvet önnur fyrirtæki til að kynna sér efnið!”

NÆSTU SKREF?
Á vefnum okkar eru meðal annars upplýsingar um viðburði framundan, tengiliði
og mögulega samstarfsaðila, einstakar atvinnugreinar og frekari leiðbeiningar
um sölu til opinberra aðila.
Fylgstu með á vefnum okkar www.internationaltenders.eu

www.internationaltenders.eu

Íslandsstofa
Borgartúni 35
105 Reykjavík
www.islandsstofa.is
Sími 511 4000
islandsstofa@islandsstofa.is

Hvorki Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins né nokkur á hennar vegum ber ábyrgð á notkun þeirra upplýsinga
sem fram koma í þessum bæklingi. Þær skoðanir sem hér eru fram settar eru höfundar og samræmast ekki endilega
stefnu framkvæmdastjórnarinnar.

