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AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v
skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo
usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost. S tem javnim
povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za
njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR. Ponudbe lahko ponudniki
vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do
31.7.2011.
Več o tem si lahko preberete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programausposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011/
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Evropska javna naročila - TED - Tenders Electronic Daily
TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti. Petkrat tedensko ga dopolnijo s
približno 1500 obvestili o javnih naročilih iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in širše. Dostop do informacij je brezplačen http://ted.europa.eu/.

Evropska javna naročila - TED Tenders Electronic Daily

Dodatne informacije:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Kontaktna oseba: Danijel Lamperger
Tel.: 01/583-05-09
mailto: danijel.lamperger@ozs.si

Borza poslovnih priložnosti
Borza poslovnih priložnosti vam omogoča, da prek široke mreže Enterprise Europe
Network Slovenija sklenete komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno mednarodno
sodelovanje. Gre za obliko mednarodnih poslovnih priložnosti majhnih in srednje velikih
podjetij na trgu Evropske unije, centralne in vzhodne Evrope ter mediteranskih držav.
Mreža Enterprise Europe Network Slovenija dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja
tujih podjetij in jih tedensko objavlja na svoji spletni strani (do njene vzpostavitve so
vam vse ponudbe dostopne na http://een.mra.si in http://www.een.si) lokalnih in
poslovnih časopisih.

Borza poslovnih priložnosti

Dodatne informacije:
Mariborska razvojna agencija, p.,o.
Enterprise Europe Network – Slovenija
Kontaktna oseba: Jolanda Damiš
Tel.: 02/333-13-07
mailto:een@mra.si ali jolanda.damis@mra.si

Borza inovacij, znanja in tehnologije
Borza inovacij, znanja in tehnologij vam omogoča, da prek vseevropske mreže Enterprise
Europe Network sklenete pogodbo o licenčnem, tehničnem ali proizvodnem sodelovanju,
pogodbo o skupnih vlaganjih ali pogodbo o komercialnem sodelovanju s tehnično
asistenco. Danes je v bazi več kot 4000 tehnoloških profilov iz Evrope in širše. Za vsakim
stoji podjetje ali raziskovalna institucija, ki išče nove poslovne partnerje. Slovenska
mreža Enterprise Europe Network dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja iz tujine,
jih tedensko objavlja na spletnih straneh (http://www.een.si/index.php?id=16&lang=si),
v poslovnih časopisih ter jih naročnikom brezplačno pošilja tudi na njihove elektronske
naslove.
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42

Borza inovacij, znanja in
tehnologije

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih
obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je
predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne
banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti,
upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 30. junija 2011, znaša 9,25 odstotkov.
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti bo objavljena tudi v Uradnem listu
Republike Slovenije v začetku julija 2011.

Google AdWords: priporočitev
oglasa z gumbom +1
Google v okviru svojih storitev po
vsem svetu uvaja gumb +1, ki
uporabnikom omogoča priporočitev
oglasa in tako vpliva na razvrstitev
rezultatov neplačanega iskanja.
Nova funkcionalnost je dostopna v
okviru neplačanega iskanja, oglasov
ali spletnih mest izdajateljev. Več…

Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://data.si/sl-SI/a-1887/visina-predpisaneobrestne-mere-zamudnih-obresti

Ali lahko v društvu opravljam pridobitno dejavnost?
V kolikor gre v okviru društev za opravljanje profitne dejavnosti, mora biti ta dejavnost
povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami za doseganje teh ciljev (25.
člen Zakona o društvih).
V primeru, ko želi društvo poleg neprofitne dejavnosti, opravljati še dejavnost spletne
trgovine, jo lahko opravlja, če je spletna trgovina povezana z nameni in osnovnimi cilji
društva. Dejavnost spletne trgovine iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008, mora
društvo vpisati v svoj temeljni akt. Dejavnost pa izvajati po Zakonu o trgovini.

Nov način investiranja v startup podjetja
Danes je investiranje v start-up
podjetja veliko preprostejše, kot je
bilo v preteklosti. Omogočeno je
razpršeno
vlaganje
majhnih
sredstev v večje število podjetij, ki
iščejo sredstva za zagon podjetja,
kar vlagatelju zmanjša tveganje,
hkrati pa mu poveča možnost, da
vloži v "zmagovalca". Več…

V kolikor bi želeli člani društva zvedeti, kako zakonodaja ureja področje spletne trgovine, se
lahko udeležijo seminarja Spletna trgovina-kaj potrebujem?, ki ga organiziramo v podjetju
DATA d.o.o..
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://data.si/sl-SI/a-1882/ali-lahko-v-drustvuopravljam-pridobitno-dejavnost

Mladi podjetnik leta 2011 je Admir Latid
V sredo 15.6.2011 je v Tehnološkem parku Ljubljana prvič potekal izbor mladega podjetnika
leta. Strokovna komisija je odločila, da je mladi podjetnik leta 2011 postal Admir Latid iz
podjetja Endom.
Zavod mladi podjetnik je v Tehnološkem parku prvič razglasil zmagovalca zbora za mladega
podjetnika leta. Med 49 prijavljenimi kandidati je strokovna komisija izbrala 5 finalistov, ki
so s svojo dosedanjo podjetniško potjo prepričali strokovno komisijo.
Med petimi kandidati je komisijo najbolj prepričal Admir Latič, sedaj 27 letni mladi
podjetnik, ki ima za seboj zanimivo podjetniško pot začeto pri svojem 23 letu. Podjetje se
ukvarja z energetsko prenovo objektov.
Podjetje je vzpostavil s pomočjo sredstev, ki jih je privarčeval sam, v pomoč pa so mu bili
tudi starši. Prepričal jih je namreč, da prodajo družinsko stanovanje, on pa bo s pomočjo teh
sredstev napravil večstanovanjsko hišo. Admir je dodatna sredstva pridobil tudi s pomočjo
vnaprej dogovorjenega zadolževanja pri dobaviteljih (odložena plačila). Tveganje se je
izplačalo, podjetje Endom dosega zavidljivo rast prihodkov, hkrati pa v podjetju razmišljajo
tudi o širitvi v tujino.

Zakaj je ameriški način vodenja
tako uspešen?
V obdobju desetih let so ekipe z
ustanov Harvard Business School,
London School of Economics,
McKinsey & Company in Stanford
raziskovale učinkovitost vodenja in
upravljanja podjetij in zaposlenih.
Rezultati raziskave so pokazali, da
je ameriški način vodenja podjetja
daleč najbolj učinkovit. Več…

Kako pomembno je znanje
računovodstva za podjetnika
Mnogi podjetniki so mnenja, da ne
potrebujejo
nikakršnega
računovodskega znanja, ker imajo
računovodjo. To ne drži, saj je tudi
za
lastnike
malih
podjetij
pomembno,
da
znajo
brati
računovodske izkaze. Zgolj na tak
način imajo popolno znanje za
finančne odločitve. Več...

AKTUALNI DOGODKI
Brezplačna delavnica – »Socialno podjetništvo kot izziv in priložnost za
nevladne organizacije«
"Socialno podjetje ni dobrodelna organizacija, ampak podjetje v polnem pomenu besede.
Pokrivati mora lastne stroške in hkrati dosegati postavljeni družbenokoristni cilj." (Yunus)
Delavnica je namenjena vsem tistim, ki razmišljajo o ustanovitvi socialnega podjetja, že
izvajajo projekte socialnega podjetništva ali pa že delujejo kot socialno podjetje in bi radi
svojo dejavnost nadgradili glede na sveži Zakon o socialnem podjetništvu.

Uvedba in koristi kontrolinga v
majhnih in srednjih podjetjih
Stalen nadzor nad poslovanjem in
hitro odzivanje na spremembe na
trgu sta vrednoti in sposobnosti
skorajda
vsakega
uspešnega
podjetnika oz. direktorja. Kontroling
s pomočjo preprostih informacijskih
orodij, kot so Excelove tabele,
omogoča enostavno spremljanje in
analiziranje podatkov. Več…

Delavnica bo potekala v konferenčni dvorani Hotela Vivat v Moravskih Toplicah in sicer v
soboto, 9. julija 2011, od 9.00 do predvidoma 14.00 ure. Delavnica je brezplačna.
Prijave: Potrebne so predhodne informativne prijave na e-naslov: matejka@lrf-pomurje.si
ali na telefonsko številko: (02) 538 13 54.

Brezplačna delavnica – »Kako skozi labirint evropskih priložnosti?«
Za vse, ki razmišljate inovativno in napredno, vlagate v raziskave in razvoj, organizirajo v
okviru konzorcija EnergyHub seznanitev z načini in možnostmi črpanja EU sredstev na
brezplačni delavnici z naslovom - »Kako skozi labirint evropskih priložnosti?«. Delavnica bo
potekala v četrtek, 8. septembra 2011, od 9.00 do 12.00 ure v prostorih Štajerske
gospodarske zbornice (Ul. talcev 24, Maribor).
Aktualni razpisi:
predstavitev aktualnih razpisov s primeri dobrih praks v preteklosti,
predstavitev najavljenih razpisov v letu 2011 ter 2012,
priložnosti črpanja sredstev za raziskave in razvoj na centralizirnih razpisih.
Predavanje bo osredotočeno na predstavitev logike prijave na razpis, na načine kako priti do
nepovratnih sredstev ter na konkretne odprte razpise. Udeležba je brezplačna!
Prijave: Prijavite se lahko preko e-prijavnice ali s prijavnico po faksu na (02) 220 87 11 oz. na
email: igor.pernek@stajerskagz.si. Prosijo vas, da morebitne odjave posredujete najkasneje
do 5.9.2011.

MiniMAX knjigovodstvo
Vabljeni na seminar, kjer boste izvedeli vse o izdanih in prejetih računih, obračunu DDV in
knjigovodstvu. Seminar bo potekal v petih ponovitvah: 18. julija v Ljubljani, 20. julija v
Šempetru pri Gorici, 23. avgusta v Ljubljani, 25. avgusta v Mariboru in 26. avgusta v
Šempetru pri Gorici.
Več o dogodku si lahko preberete na spletni povezavi: http://mladipodjetnik.si/novice-indogodki/dogodki/minimax-knjigovodstvo

Individualno svetovanje pred
ustanovitvijo podjetja
Razmišljate o ustanovitvi podjetja
pa imate premalo informacij? Ne
veste kateri stroški so povezani z
ustanovitvijo podjetja? Je za vas
bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Vse to
in še več boste izvedeli na MP
individualnem svetovanju pred
ustanovitvijo podjetja. Več...

Mini Seedcamp Ljubljana
14. julija bo v Ljubljani potekal
regionalni izbor najboljših start-up
podjetij s področja interneta in
mobilnih
aplikacij,
namenjen
predvsem
start-upom
z
jugovzhodne Evrope. Seedcamp je
najbolj prepoznaven in cenjen
program za mentoriranje in
financiranje evropskih start-up
podjetij. Več…

Promocija podjetja s pomočjo
Twitterja
Danes se svet vrti okoli socialnih
omrežij. Če že obvladate Facebook,
je čas, da tudi Twitter izkoristite v
prid sebi in svojemu podjetju. V
nadaljevanju si preberite štiri
nasvete, kako uporabiti Twitter za
promocijo vašega podjetja ali vaših
izdelkov oz. storitev. Več...

Preden postanete franšizij,
opravite domačo nalogo
Ko se spogledujete z idejo o nakupu
franšize, nikar ne pozabite na
najboljši vir informacij - to so
sedanji in nekdanji franšiziji. V
nadaljevanju si preberite, katera
vprašanja je pametno zastaviti, da
boste izvedeli čim več informacij, ki
vam bodo pomagale pri vaši
odločitvi. Več...

Brezplačna delavnica - »Predstavitev javnih razpisov Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za ukrepa 311 in 312«
Na brezplačni delavnici, ki jo Razvojna agencija ROD organizira v sodelovanju s Posoškim
razvojnim centrom, boste lahko pridobili več informacij o možnih virih financiranja na
podeželju – nepovratna sredstva MKGP-ja. Predstavitev javnih razpisov Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za ukrepa 311 in 312 bo potekala v sredo, 6.
julija 2011, ob 10.00 uri v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska 4,
Ajdovščina.
Program delavnice:
1.

Predstavitev JR za ukrep 311 - DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI
(objava v Ur. l. RS št. 45, z dne 10.6.2011)

2.

Predstavitev JR za ukrep 312 - PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU
MIKRO PODJETIJ (objava v Ur. l. RS št. 45, z dne 10.6.2011)

3.

6 novosti na področju
sofinanciranja
V nadaljevanju več o razpisih, ki so
bili objavljeni prejšnji teden.
Predstavljamo vam na novo
objavljene razpise, še vedno
aktualne razpise in prihajajoče
razpise, ki bi vas utegnili zanimati.
Več…
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Vprašanja in odgovori

Delavnica je v prvi vrsti namenjena podjetjem – mladim (0-3 leta delovanja) in že
uveljavljenim. Vabljeni tudi drugi zainteresirani. Prijave na delavnico so obvezne,
sprejemajo jih po e-pošti: ra.rod@siol.net oz. po telefonu: (05) 365 36 02. Prav tako so v
naprej dobrodošla morebitna vaša vprašanja.

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

