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Spoštovani podjetniki in podjetnice!
PHILOXENIA – projekt, ki prinaša spremembe na podeželje
Projekt Philoxenia je edinstven razvojni projekt, saj podpira poslovne aktivnosti tistih
občanov, ki so se pripravljeni preseliti na podeželje.

Projekt MED 2007-2013 / Philoxenia
Implementacija skupnega
operacijskega mehanizma za izvedbo
aktivnosti na podeželju Mediterana

Območje spodnjega dela Podravja se od leta 1986 dalje sooča s stalnim upadom
prebivalstva, kar je posledica selitve v bolj razvite regije z večjimi zaposlitvenimi
možnostmi. Tako se je število prebivalcev v UE Ptuj od leta 1986 do danes zmanjšalo za
9%, medtem, ko je na nacionalni ravni v tem obdobju število prebivalcev povečalo za 9%.
Podeželska območja v Franciji probleme regionalnega razvoja uspešno rešujejo s podporo
mikro poslovnim dejavnostim ter tako z zaposlitvami zmanjšujejo izseljevanje
prebivalstva. Na podlagi francoske dobre prakse se je oblikoval projekt Philoxenia, v
katerega lokalni koordinator je E-zavod, vključeni pa so še partnerji iz Grčije, Sardinije,
Cipra in Malte.
V okviru projekta Philoxenia vam bomo vsak mesec pošiljali podjetniške novice iz
različnih gospodarskih področij, ter vas seznanjali z aktualnimi razpisi in dogodki v
Sloveniji in Evropi.

Partnerji projekta Philoxenia
med kick off sestankom v Lithotoposu,
Grčija (14/03/2009)

AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI
Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011"

Javni razpis "Inovacijski vavčer
2011"

Namen javnega razpisa je spodbujanje sodelovanja med podjetji in zunanjimi izvajalci oz.
svetovalci pri pripravi in izvedbi projekta z namenom zaščite pravice industrijske lastnine ter
spodbujanje podjetij k aktivni vlogi pri izboljšanju prepoznavnost podjetja oz. njegovih
produktov na trgu.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 29.9.2011. Na javnem
razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja. Več pogojev za
sodelovanje najdete na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/

Razpisi podjetniškega sklada v letu 2011
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2011 na novo objavil tri javne razpise v skupnem
znesku 189,95 mio EUR in sicer:

Razpisi podjetniškega sklada v
letu 2011

garancije Sklada za ugodne bančne kredite (60 do 80% garancije izdanega kredita),
garancije Sklada za ugodne bančne kredite za tehnološke projekte,
subvencije za zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih,
pogarancije za regionalne garancijske sheme.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/
Javni razpis za spodbujanje

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011
Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji –
tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju
Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do 9.9.2011 oziroma do porabe predvidenih
proračunskih sredstev. Več informacij je na voljno na spletnem naslovu:
http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=87

tujih neposrednih investicij v
letih 2010 in 2011

Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+11
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse pravne osebe, da lahko zaprosijo za
sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo ministrstvo
dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska
komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Ministrstvo bo financiralo
le tiste akcije posameznega projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju R Slovenije in ki jih
bodo izvajali izvajalci s sedežem v R Sloveniji. Več informacij je na voljno na spletnem
naslovu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011030.pdf

Javni razpis za sofinanciranje
projektov s programskega
področja LIFE+11

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Socialno podjetništvo – novost v Sloveniji
V začetku meseca marca je Vlada RS sprejela Zakon o socialnem podjetništvu. Bistvo zakona
o socialnem podjetništvu je, da se na trg dela vrnejo dolgotrajno brezposelne osebe in se jih
angažira tako, da bodo v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjali prihodke in
poskrbeli za lastno preživetje.
Do sedaj razvite oblike pomoči brezposelnim kot so zaposlovanje prek javnih del in razno
subvencioniranje zaposlitev, niso prinesle trajnih izboljšav glede zaposlitvenih priložnosti za
te najbolj ranljive skupine brezposelnih oseb. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://data.si/

Kako se najbolje zavarovati kot
direktor lastne družbe?
Poslovodne osebe, ki za upravljanje
družbe sklenejo pogodbo civilnega
prava,
se
morajo
obvezno
zdravstveno zavarovati, morajo pa
hkrati biti lastniki zasebnih družb, ki
jih upravljajo. Lastniki morajo biti
obvezno zdravstveno zavarovani, v
kolikor niso zavarovani z drugega
naslova. Več…
Oglaševanje na Facebooku

ZRSZ ustavil napotitve brezposelnih oseb v priprave na samozaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje je že porabil vsa sredstva, ki so bila v letu 2011 namenjena za
samozaposlovanje. Zato je so napotitve brezposelnih v priprave na samozaposlitev začasno
ustavljene.
Iz zavoda sporočajo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje programa. Ob
tem poudarjajo, da bodo vsi tisti, ki so do sedaj že preverili svojo poslovno idejo in bili
vključeni v delavnico za samozaposlitev ter se bodo najkasneje v 3 mesecih po obisku
delavnice tudi samozaposlili, prejeli predvideno subvencijo za samozaposlitev v višini 4.500
EUR. Takih oseb je predvidoma 1.400. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://data.si/

Enostavnejša davčna pravila za podjetja
Skupna davčna pravila bodo poenostavila in pocenila poslovanje podjetij, ki poslujejo v več
kot eni državi EU. Komisija je predlagala enotna davčna pravila za podjetja, ki poslujejo v
več ko eni državi članici. Z novimi pravili bi podjetja lahko predložila enotno oziroma
"konsolidirano" napoved za odmero davka na svoje dohodke v EU.
Po predvidevanjih Evropske komisije naj bi s skupnimi pravili podjetja prihranila približno 2
milijardi EUR. Dodatno milijardo EUR bi prihranili, če bi zaradi enostavnejših davčnih pravil
že samo 5 % malih podjetij v EU svoje poslovanje razširilo na zunanje trge. Trg EU bi postal
privlačnejši za tuja podjetja, ki bi tudi lahko izkoristila prednosti novih pravil. Več si lahko
preberete na spletni povezavi: http://data.si

Ste pri iskanju primernih strani za
predstavitev vašega podjetja ali
ponudbe pomislili na oglaševanje
na Facebooku? Izkoristite največje
svetovno družabno omrežje z
učinkovitimi orodji za oglaševanje!
Več…
Zakaj je spletna trgovina
odlično sredstvo za povečanje
prodaje vaših izdelkov
Izdelava spletne trgovine je
enkraten strošek. Na mesečni ravni
boste za upravljanje spletne
trgovine plačali gostovanje in
morebitno vzdrževanje spletne
strani. Stroški so tako v primerjavi z
navadno trgovino občutno nižji, saj
se izognete visoki najemnini za
trgovino na dobri lokaciji. V
prednosti ste tudi pri oglaševanju,
saj lahko oglaševanje izvedete z
nižjimi stroški, saj s pojavljanjem na
spletu vaše potencialne stranke
pripeljete v vašo trgovino, kjer
lahko takoj izvedejo nakup. Več…

V veljavo stopil Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
V Uradnem listu RS (št. 18/2011) z dne 15.3.2011 je bil objavljen Zakon o preprečevanju
zamud pri plačilih (ZPreZP), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel je na seji 4.
marca 2011.
Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni. Le izjemoma se
bodo lahko podaljšali na največ 120 dni, če se bosta o tem pisno dogovorili pogodbeni
stranki in ne bo šlo za očitno nepravičen pogodbeni dogovor. Javni organi morajo svoje
obveznosti poravnavati v 30 dneh. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/v-veljavo-stopil-zakon-o-preprecevanjuzamud-pri-placilih

Marketinške ideje za mlada
podjetja
Kako opozoriti nase, kako priti do
potencialnih kupcev in kako do
posla? Vsako mlado podjetje se pri
pridobivanju posla sooča z izzivi:
vidnost, priložnost, kredibilnost.
Vidnost pomaga, a priložnosti
moramo sami aktivno ustvarjati.
Priložnost pa bo postala posel le v
primeru, če vas kupec prepozna kot
rešitev za svoj problem. Več…

AKTUALNI DOGODKI
LOS – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem

LOS – Ljubljanski obrtnopodjetniški sejem

Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem bo potekal od 2. do 5. junija 2011 na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani.
Nov sejemski dogodek, ki ga skupaj pripravljata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in
Gospodarsko razstavišče bo namenjen predstavitvi obrti in podjetništva, novih tehnologij in
inovacij ter institucij, ki podpirajo razvoj podjetništva v Sloveniji.
Podjetjem bo omogočena predstavitev in prodaja njihovih produktov ter vzpostavitev novih
poslovnih kontaktov. V času sejma bodo organizirana svetovanja, izobraževanja in
strokovna srečanja na aktualno tematiko ter na ta način razstavljavcem in obiskovalcem
ponudila konkretne in praktične rešitve problemov pri poslovanju ter dodatne poslovne
priložnosti.
Dodatne informacije:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Kontaktna oseba: Edina Zejnid, Tel: (01) 58
30 586, E-pošta: edina.zejnic@ozs.si,
Gospodarsko razstavišče (GR), Kontaktna oseba: Bojan Štrus, Tel: (01) 300 26 64, Epošta: bojan.strus@gr-sejem.si, Spletna stran: http://www.sejemlos.si/.

Brezplačna izobraževanja za podjetja
Mlade podjetnike, stare do 35 let in ženske podjetnice (brez starostne omejitve), ki so svoje
podjetje ustanovili po 2. februarju 2011 ter za odprtje podjetja niso prejeli subvencije in
niso bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, vabijo na brezplačne delavnice, ki jih
organizira Gea College. Delavnice se bodo odvijale v Ljubljani skozi celoten mesec maj.

Brezplačna izobraževanja za
podjetja

Delavnice so usmerjene v obravnavo aktualnih tem za podjetnike – podjetniške priložnosti,
poslovno načrtovanje, marketing, finančne projekcije v prvem letu poslovanja in še druge
zanimive teme.
Rezultat izvedbe so pripravljeni poslovni načrti (lahko jih imajo podjetja že od prej, oziroma
poslovni načrti za prvo leto poslovanja, pripravljeni na delovnih listih tekom usposabljanja).
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://www.podjetniski-portal.si

Skupinski sejemski nastop na sejmu TEHNIKA
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) organizira skupinski sejemski nastop
na 55. mednarodnem sejmu TEHNIKA, ki bo potekal od 9. do 13. maja 2011 v Beogradu,
Srbija. Sejem TEHNIKA je najpomembnejši gospodarski in tehnološki poslovni dogodek v
Srbiji in JV Evropi. V letu 2010 se je na sejmu predstavilo več kot 850 razstavljavcev iz 23-ih
držav, sejem je obiskalo 26.000 obiskovalcev.

Skupinski nastop na sejmu
TEHNIKA (Beograd, Srbija)

Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov, tehnologij in storitev s področij elektroenergetike,
elektronike, razsvetljave, telekomunikacij, opreme za ogrevanje in hlajenje, klimatizacije,
procesne tehnike, varjenja, računalništva, logistike in transporta, inovacij in novih
tehnologij. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: http://www.sajam.co.rs/.
Prijavite se lahko na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/

Skupinski sejemski nastop na sejmu EXPOKOS
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) organizira skupinski sejemski nastop
na sejmu EXPOKOS, ki bo potekal od 18. do 21. maja 2011 v Prištini na Kosovem. Sejem
EXPOKOS je s strani obiskovalcev in razstavljavcev prepoznan kot največji dogodek s
področja gradbeništva in obnovljivih virov energije na Kosovem. V letu 2010 se je na sejmu
predstavilo več kot 350 razstavljavcev iz 17-ih držav, sejem je obiskalo več kot 54.000
obiskovalcev.

Skupinski nastop na sejmu
EKSPOKOS (Priština, Kososvo)

Na sejmu se predstavljajo izdelki, tehnologije in storitve s področij gradbeništva, tehničnih
izdelkov, konstrukcij, lesnopredelovalne in kovinske industrije ter obnovljivih virov energije.
Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: http://www.kosovafair.com/.
Prijavite se lahko na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/

Skupinski sejemski nastop na sejmu RENEXPO
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) organizira skupinski sejemski nastop
na sejmu RENEXPO, ki bo potekal od 5. do 7. maja 2011 v Budimpešti, Madžarska. RENEXPO
je sejem namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja energetsko učinkovite
gradnje in obnovljivih virov energije.
Sejem RENEXPO je namenjen predstavitvi izdelkov, tehnologij in storitev s področij
energetsko varčnih in pasivnih hiš, ekološke gradnje, fotovoltaike, solarne energije,
racionalne uporabe energije, toplotnih črpalk, vodne in vetrne energije, bio mase,
energetskih virov in distribucije, gorilnih celic ter električnih in solarnih vozil.
Prijavite se lahko na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/
Več informacij o sejmu pa je na voljo na spletni strani: http://www.renexpo-budapest.com/.

Skupinski nastop na sejmu
RENEXPO (Budimpešta,
Madžarska)

Brezplačna izobraževanja za
podjetja – računovodski servis
Data d.o.o.

Računovodski servis Data d.o.o. organizira brezplačna izobraževanja za
podjetja.
V nadaljevanju so navedeni nekateri naslovi delavnic, več informacij pa si lahko
preberete na spletnih povezavah.
- Posvet - "Zaposlitev ali samozaposlitev?"
Posvet bo koristil tistim, ki tehtajo med izbirama: zaposlitev ali samozaposlitev, kakor
tudi tistim, ki so zaposleni in želijo povečati svoje prihodke. Več informacij na spletni
povezavi: http://data.si
- Posvet - "Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja"
Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter
spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Več informacij na
spletni povezavi: http://data.si
- Seminar - "Marketinški načrt in uspešno trženje na spletu"

Philoxenia E-novice
Št.1/2 – Maj - 2011

Seminar je namenjen podjetnikom, ki iščejo nove poti do uspešne prodaje. Več
informacij na spletni povezavi: http://data.si
- Seminar - "Pregled aktualnih in napovedanih razpisov za nepovratna sredstva in
ugodne kredite"
Veliko podjetnikov se sploh ne zaveda, da lahko z dejavnostjo, ki jo opravljajo,
kandidirajo na razpisih za nepovratna sredstva. Zato se splača obiskati seminar, ki
obravnava aktualne razpise in razpisne pogoje. Več informacij na spletni povezavi:
http://data.si

E-zavod, zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj
Tel.: +386(0)2 749 3225
Fax.: +386(0)2 749 3217
E-mail: fras@ezavod.si
Spletna stran: www.ezavod.si

