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AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI

Erasmus izmenjave za podjetnike
Evropska komisija že 3. leto zapored izvaja program Erasmus za podjetnike, katerega cilj je
sofinancirati usposabljanja mladim podjetnikom, da si naberejo podjetniške izkušnje pri
uveljavljenih podjetnikih v tujini ter omogočiti izkušenim podjetnikom, da brezplačno
gostijo tuje mlade podjetnike in svoje podjetniške izkušnje delijo z njimi ter prek njih širijo
svoje poslovanje.
Kdo lahko sodeluje v programu?
Bodoči oz. novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Bodoči/novi podjetniki so podjetniki, ki
resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v
zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali
srednje velikega podjetja v EU, starejšega od treh let. Za bodoče podjetnike velja, da
ustanovitev podjetja ni pogoj za sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike.
Novi/Mladi podjetniki, ki si želijo na podjetniško usposabljanje v tujino in izkušeni
podjetniki, ki želijo sodelovati kot mentorji mladim tujim podjetnikom, se registrirajo prek
spletne strani: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Dodatne informacije: mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Erasmus izmenjave za
podjetnike

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih v okviru
operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine,
ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti.
Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več
aktivnosti, ki so:
• A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski
študij za delo v novi RR skupini,
• A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji oziroma
iz javnih ali zasebnih raziskovalnih organizacij iz drugih držav, za delo v novi RR
skupini,
• A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali
iz tujine za prenos novih znanj na specializiranih RR področjih in
• A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino.
Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti izberejo tiste, ki so utemeljene v predloženi
razvojni strategiji, ob upoštevanju naslednje omejitve: pridobitev sofinanciranja za
aktivnost A4: vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino je
možna le ob hkratnem izvajanju vsaj ene aktivnosti od A1 do A3 oziroma ob zagotovitvi
vsaj ene nove redne zaposlitve s polnim delovnim časom v novi RR skupini podjetja.

Skupni pregled razpisov
slovenskega podjetniškega
sklada v letu 2011:
V letu 2011 bo Sklad na novo
objavil 4 javne razpise in skupno
razpisal 109,71 mio EUR ugodnih
finančni sredstev, vendar je k tej
vsoti
potrebno
prišteti
še
neporabljena sredstva, ki so bila
razpisana v letu 2010, njihova
celotna odobritev pa je bila že ob
objavi predvidena v letu 2011. Gre
za sredstva iz naslova razpisanih
garancij za bančne kredite ter
lastniškega financiranja. Prav tako
pa Sklad sodeluje z Regionalnimi
razvojnimi garancijskimi shemami,
ki same objavijo razpis za garancije
s pogarancijo Sklada. Več…

Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko
največ do 8 zaposlitev raziskovalcev, izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve oziroma
največ do 400.000,00 EUR na podjetje v celotnem obdobju financiranja.
1. vabilo za pilotno financiranje
• Prvi rok za oddajo vloge je 5. 9. 2011,
• 2. rok za oddajo vloge: 9. 1. 2012,
• 3. rok za oddajo vloge: 21. 5. 2012,
• 4. rok za oddajo vloge: 3. 9. 2012.
Razpisna dokumentacija: na spletni strani www.mvzt.gov.si pod rubriko Javni razpisi
Dodatne informacije: kontaktna oseba za javni razpis je Urška Zupin, elektronski
naslov: mailto:urska.zupin@gov.si

programov socialne ekonomije
Sklad Dobre borze na podlagi
dogovorov
z
zainteresiranimi
finančnimi vlagatelji objavlja 1.
vabilo za pilotno financiranje
programov socialne ekonomije.
Sklad bo z vlagatelji predvidoma
zagotovil financiranje oz. sofinanciranje
za
dve
izbrani
podjetniški ideji. Več...

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Inovativnost in podjetništvo

Evropski portal za mala podjetja
Ali bi radi izvedeli, kaj počne EU, da bi spodbudila mala podjetja v Evropi in na svetovnem
trgu ter kaj lahko stori za vaše podjetje?
Portal za mala podjetja je na voljo v 21 jezikih in združuje vse informacije za MSP, ki
jih posreduje EU in obsegajo vse od praktičnih nasvetov do političnih vprašanj, od lokalnih
kontaktnih točk do mrežnega povezovanja.

Inovativnost in podjetništvo sta
gonilo
družbenega
in
gospodarskega razvoja. Iskanje
novih poti, novih rešitev in novih
možnosti je ključnega pomena za
napredek družbe, večjo blaginjo
prebivalstva
in
načrtovanje
prihodnosti. Več…

Brošura Veliki načrti za mala podjetja

Kako podjetnik pridobi
samozavest?

Kako od inovacije do investitorja?
Pisarna za prenos tehnologij, na Institutu Jožef Stefan vabi na mednarodni izobraževalni
tečaj Osnove za prenos tehnologij, ki se bo odvijal v Ljubljani, v začetku septembra.
Izobraževanje bodo izvajali mednarodni strokovnjaki, eksperti za prenos tehnologij.
Izobraževanje bo ponudilo osnovno znanje iz področja prenosa tehnologij. Tečaj je odlična
priložnost za udeležence, da se spoznajo s primeri iz prakse in se povežejo z ostalimi
udeleženci izobraževanja iz srednje in vzhodne Evrope. Osnovni program tečaja se nanaša
na osnovne procese prenosa tehnologij, od prijave invencije/inovacije do iskanja
investitorjev ter zaključne faze, pogajalskih veščin.
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.imamidejo.si/novice/2011-08-03Kako-od-inovacije-do-investitorja

Slovenski inovatorji predstavljajo svoje inovacije
Slovenski izumitelji so na Uradu RS za intelektualno lastnino v prvi polovici leta prijavili 214
patentov, kar je 23 odstotkov več kot lani. 15 inovatorjev je svoje izume javnosti pokazalo
na razstavi, ki je odprta za javnost do 13. septembra 2011 v času uradnih ur. Na razstavi, ki
je na ogled v čitalnici Urada RS za intelektualno lastnino, se predstavlja 15 inovatorjev, med
izumi pa so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

termorotacijski motor Konrada Ajstra,
pripomoček za odstranjevanje plevela Marjana Berganta,
mehanizem za ročni pogon invalidskih vozičkov Dimitrija Čebulja,
toaletna metlica z razpršilcem Anžeta Dernača,
večnamenska zibka Erike Drobnič,
navojni vložek ali vijak za stiropor Jožeta Gačnika,
smuči za hojo po vodi Milana Kolarja,
protizdrsna naprava za obuvala Franca Krmelja,
zibka z motornim zibalom dr. Boruta Likarja,
naprava za izdelovanje butar Matjaža Preložnika,…

Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.imamidejo.si/novice/2011-07-25Slovenski-inovatorji-predstavljajo-svoje-inovacije

Malo podjetnikov je uspešnih brez
zvrhane košare samozavesti. Kljub
vsemu pa imajo podjetniki, tako
mladi kot tisti starejši in izkušeni,
svoje slabe trenutke, ure, dneve,
mesece ali celo leta, ko jim
primanjkuje
samozavesti
za
spopadanje z izzivi. Več…

Zakaj je Flip IT poseben?
Flip IT je v osnovi namenjen in
prilagojen majhnim in srednjim
podjetjem, ki tako prejmejo
tehnologijo, ki je na ravni velikih
podjetij. Omogoča, da podjetja
opremo in storitve preprosto
najamejo in s tem prihranijo pri
nakupu in vzdrževanju. Več...

Obračun - prevoz na delo ter
kilometrine - julij 2011
Na spletni povezavi si lahko
ogledate vse potrebne podatke za
obračun prevoza na delo ter
kilometrin v obliki potnih nalogov.
Predlagamo vam, da obračuna
naredite vsak mesec, v začetku
prihodnjega meseca za pretekli
mesec. Več...

AKTUALNI DOGODKI
Produktni management - sodobni pristopi in tehnike
V sklopu poletne akcije "Manj je VEČ!" se delavnice lahko udeležite s kar 30%
popustom! Kako prepoznavati tržne priložnosti, prodorno in vendarle racionalno
razvijati nove izdelke in upravljati z že obstoječimi? Pravilno zasnovan produktni
management, ki je usklajen s strategijo podjetja, zagotavlja podjetju konkurenčnost
na trgu - učinki se kažejo v povečanju prihodkov, rasti tržnega deleža ter večjih
razvojno-tehnoloških sposobnostih.
Na strokovni delavnici boste spoznali: • pomen produktnega vodenja v tržnem in
tehnološkem okolju podjetja, • uspešno prilagajanje produktne politike kriznim razmeram,
• produktno strategijo kot del procesa načrtovanja in razvoja novih izdelkov, • različne
pristope sodobnega produktnega managementa, • vidike in vzvode produktne
konkurenčnosti - kako biti opazen z izdelki na trgu…
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.imamidejo.si/dogodki/2011-07-19Produktni-management---sodobni-pristopi-in-tehnike

Uspešno vpeljevanje sprememb v podjetju

Spodbujanje inovativnosti v
podjetju
Ni vsako podjetje prijazno okolje za
razvoj inovacij. V velikih podjetjih se
mora inovativna ideja prebiti po
lestvici avtoritete in velikokrat se
zgodi, da je zavržena, še preden bi
lahko zadihala. V nadaljevanju si
preberite, kako neko ameriško
podjetje spodbuja inovativnost.
Več...

Strokovnjak odgovarja:
patentna pravica
Koliko bi moral biti izdelek
drugačen od patentiranega, da s
tem ne bi kršil patentne pravice.
Odgovarja D. Borštar, evropski
patentni zastopnik in zastopnik za
modele in znamke. Več...

Izkoristite priložnost in obiščite izredno uporabno delavnico v poletnem terminu s kar 40%
popustom! Poznavanje zakonitosti vpeljevanja sprememb je dragoceno orodje za boljše in
hitrejše doseganje želenih učinkov, hkrati pa za motivacijo sodelavcev. V zaostrenih pogojih
poslovanja se mora podjetje še hitreje prilagajati trgu in iskati nove priložnosti. Večina
uspešnih podjetij vpeljuje spremembe: nov način poslovanja, nove produkte ali storitve,
drugačen pristop do strank, nov način vodenja in motiviranja, vpeljava projektnega
managementa… Delavnica je namenjena vsem, ki sodelujete pri vpeljevanju sprememb v
podjetju (vodje, vodje projektov, strokovni sodelavci).
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.imamidejo.si/dogodki/2011-07-19Uspesno-vpeljevanje-sprememb-v-podjetju

Zakaj start-up podjetja
propadejo?
Zanimiva raziskava o "genomu
start-up podjetij" je pokazala, da
visokotehnološka in internetna
zagonska podjetja iz Silicijeve doline
propadejo večinoma zaradi enakih
razlogov,
med
njimi
zaradi
neposvečanja
projektu,
neobvladovanja tehnologije ali
slabih analiz trga. Več...

Priprava proizvoda za trg
Za nastop na globalnem trgu mora proizvod izpolnjevati zahteve številnih direktiv in
tehniških standardov. Poleg zakonodajnih zahtev pa mora zadovoljevati tudi zahteve trga in
zahteve kupcev. Optimiranje stroškov v procesu priprave proizvoda za trg je za proizvajalca
zelo pomembna - kako z minimalnimi stroški optimalno izvesti vse potrebne korake?
Vabljeni: • vodje razvojnih skupin, • vodje preskuševalnih skupin in laboratorijev, •
produktni vodje, • preiskuševalci, • produktni inženirji, • zaposleni v prodajni verigi, ki se
morate seznaniti z dodano vrednostjo, ki jo proizvodu vgradi kakovostno preskušanje.
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.imamidejo.si/dogodki/2011-07-19Priprava-proizvoda-za-trg

Ima vaša poslovna ideja
potencial?
Neredko se zgodi, da podjetnik
napravi nekaj osnovnih napak, ki ga
lahko drago stanejo. Preden se
podate v nov podjetniški projekt, je
priporočljivo, da si zastavite nekaj
ključnih vprašanj in ugotovite, ali je
vaša poslovna ideja res tako dobra
kot mislite, da je. Več...

Rešenih že 85,6% vseh vloženih
ugovorov
Davčna uprava bo v teh dneh z
osebno vročitvijo izdala 37.216
(85,6% glede na vložene ugovore)
odločb o odmeri dohodnine tistim
zavezancem, ki so vložili ugovor
zoper
informativni
izračun
dohodnine. Več…

Koledar poročanja v avgustu 2011
Pregled datumov in obrazcev, ki jih v drugi polovici avgusta ne smete zamuditi:
Do 18. 8. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz
delovnega razmerja za julij 2011
Do 18. 8. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2011
Do 19. 8. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za
oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
Do 20. 8. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011
Do 20. 8. – obrazec DDV-O za julij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti
rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
Do 19. 8. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških
vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2011
Do 19. 8. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
rezidentov v tujini – transakcije za julij 2011
Do 19. 8. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2011
Do 19. 8. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne
menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2011
Do 19. 8. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z
nerezidenti za julij 2011
Do 31. 8. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2011 – Podatki o
izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
Do 31. 8. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri
pravnih osebah za julij 2011
Do 31. 8. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za julij 2011
Do 31. 8. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2011

Potujmo drugače – Evropski
teden mobilnosti 2011
Učinkovito ravnanje z energijo je
sporočilo letošnjega Evropskega
tedna mobilnosti, najbolj razširjene
kampanje za trajnostno mobilnost v
svetu, ki bo letos med 16. in 22.
septembrom potekala desetič.
Promet namreč v Evropi porabi
največ energije – kar tretjino, v
Sloveniji pa celo še več - 40
odstotkov. Več…
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