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AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI
Bliža se tretji Evropski teden podjetništva
Med 3. in 9. oktobrom 2011 bo v Sloveniji in hkrati tudi v 37 evropskih državah potekal 3.
Evropski teden podjetništva. Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (JAPTI), je nacionalni koordinator Evropskega tedna podjetništva v Sloveniji zato
bo skupaj s partnerji iz podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost organizirala
raznolik program dogodkov po vsej Sloveniji.
Evropski teden podjetništva je informativna kampanja, s katero Evropska komisija v skladu
s svojimi usmeritvami za mala podjetja spodbuja podjetništvo v Evropi. Letošnja kampanja
bo namenjena krepitvi podjetniških iniciativ, iskanju novih poslovnih priložnosti ter
odprtega znanja kot temelj napredka vsake družbe. Njen cilj je spodbuditi podjetniško
aktivnost med mladimi, zaposlenimi, iskalci zaposlitev in drugimi, ki imajo dobre
podjetniške ideje.
JAPTI bo skupaj s partnerji organiziral številne brezplačne delavnice, seminarje in druga
srečanja, kjer bodo strokovnjaki iz podjetništva obravnavali zanimive teme, od samih
osnov podjetništva, kako napisati poslovni načrt ali ustanoviti podjetje, do tega kako
najbolje izkoristiti podjetniške priložnosti, se uveljaviti na trgu, ne samo v Sloveniji temveč
tudi po svetu, globalno.
Več informacij o Evropskem tednu podjetništva 2011 lahko dobite na slovenski strani
spletne povezave Evropskega tedna podjetništva:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_sl.htm ali na spletni strani:
www.japti.si.

Evropski teden podjetništva
Med 3. in 9. oktobrom 2011 bo v
Sloveniji in hkrati tudi v 37
evropskih državah potekal 3.
Evropski teden podjetništva

Aktualni razpisi v drugi polovici septembra
Vabimo vas, da izkoristite možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev Evropske unije. V
nadaljevanju si lahko preberete več o razpisih, ki so bili objavljeni v drugi polovici meseca
septembra, ki na področju aktualnih razpisov ponuja dve novosti.
Septembrske novosti:
Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je danes na svoji spletni strani objavil novo javno
povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za
zaposlitev brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.
Javni razpis za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih
šolah« za razvoj in uvedbo e-kompetenc učiteljev in šol v obmejnem večkulturnem
prostoru z Madžarsko.

Svetovalni intervju za presojo
poslovne ideje
Zavod za zaposlovanje je za
pridobitev
subvencije
za
samozaposlitev predpisal obvezen
intervju, ki ga mora bodoči
podjetnik opraviti za izvedbo
nadaljnjih
korakov
pridobitve
subvencije. Namen intervjuja je čim
bolje oceniti, kateri podjetniki si
subvencijo najbolj zaslužijo. Več...

Še vedno aktualni razpisi:
Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,8% ter
garancija države. Rok: 5.10.2011
Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva za podjetja. Rok.
7.12.2011. Že zbirajo prijave.
Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali
raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.
Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. Prijavijo se lahko občine.
DOLB 3 - sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.
Prihajajoči razpisi:
Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za
zavode, društva, občine... Predvidena objava: jeseni 2011.

2. javni razpis za standardne projekte - Jadranska pobuda 2007-2013
Organ upravljanja Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013 (Dežela Abruzzo) je v
sredo, 3. avgusta 2011, objavil 2. javni razpis za standardne projekte, ki bo odprt do 2.
novembra 2011. Javni razpis je odprt za vse 3 prioritete:
1.Gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje (23.228.205 EUR sredstev IPA)
2.Naravni in kulturni viri ter preprečevanje tveganj (23.228.205 EUR sredstev IPA)
3.Dostopnost in omrežja (23.228.205 EUR sredstev IPA)
Aktivnosti v čezmejnih projektih morajo imeti neposreden vpliv na upravičeno območje, ki v
Sloveniji zajema obalno-kraško, goriško in notranjsko-kraško statistično regijo.
Skupna vrednost projekta se lahko giblje med 500.000 EUR in 5.000.000 EUR, pri čemer
mora vsak projektni partner imeti proračun v višini najmanj 100.000 EUR. Sofinanciranje
sredstev IPA znaša 85%, sofinanciranje iz državnega proračuna (SVLR) pa 10% upravičenih
stroškov projekta v primeru, da projekt ne zapade pod pravila državnih pomoči (možen je
samo de minimis).
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Več kot 200 udeležencev na
dogodku JAPTI si želi
podjetniške odličnosti
Na 44. MOS v Celju se je danes
uspešno
zaključil
celodnevni
dogodek v organizaciji JAPTI z
naslovom »Od povprečja do
podjetniške odličnosti.« Slovenija
ima na področju interpretacije
naravne in kulturne dediščine
ogromno kapitala in potenciala, je
prepričana
osrednja
gostja
dogodka, ki se ga je udeležilo več
kot 200 udeležencev, avstralska
podjetnica Sue Hodges. Več…

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Osnove računovodstva

Na voljo subvencije za zaposlitev Zaposli.me 2011
Javno povabilo se izvaja v okviru programa Zaposli.me, ki je namenjen spodbujanju
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih. Predvidenih je 3.250 subvencioniranih
zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin javnega povabila. Nanj se lahko prijavijo tržni
delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s
prodajo blaga in storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila.
Na javnem povabilu je za obdobje 2011–2012 na voljo skupaj 13 milijonov EUR. Povabilo
je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 29. 2. 2012.
Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev
brezposelnih, ki so invalidi, iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let, dolgotrajno
brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški
Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).
Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na
teden) oziroma za krajši delovni čas v skladu odločbo o invalidnosti. Subvencija
znaša 4.000 EUR in se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne
osebe.
Več o razpisu najdete na ZRSZ >>

Ugotavljamo,
da
je
znanje
povprečnega
slovenskega
podjetnika o računovodstvu zelo
pomanjkljivo. Da bi vsaj nekoliko
izboljšali znanje o tem področju, vas
vabimo na MP dogodek: Osnove
računovodstva za mlade podjetnike.
A pred tem si preberite nekaj
osnovnih dejstev o računovodstvu.
Več…

Rekordno število prijavljenih
inovacij za 6. Slovenski forum
inovacij
Na javno povabilo k prijavi izumov,
invencij in inovacij za 6. Slovenski
forum inovacij je JAPTI prejel
rekordno število prijav, in sicer kar
236. Več…

Podjetniški sklad podprl skoraj 500 podjetij
Letos je sklad zaradi velikega zanimanja za pomoč pri iskanju dodatnih zavarovanj za
bančne kredite in za zniževanje stroškov kreditiranja odobril 275 garancij za zavarovanje
bančnih kreditov, poleg tega pa so ta podjetja deležna tudi subvencije obrestne mere.
Javni razpis je bil sicer zaradi porabe sredstev 2. septembra zaprt, a bo Ministrstvo za
gospodarstvo do začetka oktobra zagotovilo dodatna sredstva za delno kritje zavarovanj in
zniževanje stroškov obrestne mere bančnih kreditov.
Še vedno pa je aktualen razpis Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne
projekte, ki so namenjeni financiranju zahtevnejših tehnoloških projektov. Sklad namenja
65,4 milijona evrov garancijskega potenciala za zavarovanje bančnih kreditov, namenjenih
prenosu razvojnih inovacij v komercializacijo.
Pod okriljem ministrstva za gospodarstvo je sklad letos začel z drugo fazo aktivnosti za
povrnitev škode gospodarskim subjektom, ki so utrpeli škodo v lanskoletni naravni nesreči.
Pomoč je do danes prejelo 70 podjetij v znesku 7,9 milijona evrov.
Sklad je letos razpisal subvencije za zagon novih razvojno naravnanih podjetij v tehnoloških
parkih in inkubatorjih. Odobrenih je bilo 183 vlog v vrednosti 4,1 milijona evrov.

GZS podelila priznanja
najboljšim inovacijam
Priznanje Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) na nacionalni ravni
predstavlja najvišje inovativne
dosežke slovenskih podjetij in s tem
promocijo inovativnosti v Sloveniji.
Več…

Objavljeni novi razpisi v okviru
programa Vseživljenjsko učenje
V začetku avgusta je izšel splošen
poziv za sodelovanje v programu
Vseživljenjsko učenje 2012. V
okviru tega EU omogoča vsakemu
posamezniku, ne glede na starost,
pridobivanje izkušenj v obliki
usposabljanja oziroma študija doma
ali v tujini. Več…

AKTUALNI DOGODKI
Evropski start-up festival

Start-up week – The European
Start-up festival

Evropski start-up festival za osrednjo in vzhodno Evropo bo potekal od 3. do 7. oktobra
2011 na Dunaju v Avstriji. Prireditev, ki bo trajala 5 dni, bo potekala v znamenju druženja
start-up podjetij, investitorjev in ljubiteljev tehnologije.
Prireditev organizira mlada organizacija STARTEurope, z namenom povezati evropska startup podjetja. Na prireditvi bodo prisotni udeleženci iz 35 držav, na več kot 30 dogodkih bo v
petih dneh nastopalo prek 70 govorcev iz vsega sveta.
Dogodka se bo udeležilo izbranih 50 start-up podjetij, ki bodo prejela po 2 brezplačni
vstopnici za prireditev. Pogoj za sodelovanje na izboru je, da podjetje ni starejše od dveh
let. Iščejo predvsem podjetja s področja internetne in mobilne tehnologije iz držav vzhodne
Evrope in nemško govorečih držav.
Prireditev bo prva dva dneva potekala le za izbranih 50 start-up podjetij, ki bodo v tem času
s pomočjo izkušenih podjetnikov, investitorjev in poslovnih angelov pridobivala dragocene
izkušnje in se učila razumevanja delovanja trga, poleg tega pa bodo lahko predstavila svoje
poslovne ideje in ugotovila, ali le-te v praksi sploh delujejo. Na koncu bo izbran zmagovalec,
ki bo prejel tudi medijsko podporo s strani partnerja TechCrunch.
Rok za prijavo je 10. avgust 2011. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://www.startupweek2011.com/

Mednarodna delavnica na temo globalizacije inovativnih podjetij
Zaradi globalizacije se je razvila nova vrsta podjetništva. Podjetja po vsem svetu iščejo nove
priložnosti, financiranje, sodelavce in partnerje. Tehnološki park Ljubljana zato 3. oktobra
2011 organizira evropsko delavnico z naslovom Driving forces for R&D and innovative
companies’ international mobility. Cilj delavnice, ki bo gostila priznane menedžerje iz
združenja IASP, je ustvariti smernice kako lahko znanstveni in tehnološki parki s
spodbudami pripomorejo k globalnim dejavnostim inovativnih podjetij.
Glavne teme delavnice so:

Katere zakone mora poznati
podjetnik?
Poznavanje
zakonodaje
je
neizogiben del poslovanja vsakega
podjetja. V času, ko je veljavna
zakonodaja sestavljena iz vedno
večjega števila zakonov, uredb,
direktiv in pravilnikov, je toliko bolj
pomembno, da podjetnik vsaj
okvirno pozna zakone, ki se
nanašajo na poslovanje njegovega
podjetja. Več...

Neplačevanje prispevkov za
socialno varnost
DURS v zadnjem času ugotavlja
precej kršitev plačevanja prispevkov
za socialno varnost, zato je poostril
nadzor
na
tem
področju.
Neplačevanje prispevkov je po
kazenskem zakoniku lahko celo
kaznivo dejanje in se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do
enega ali treh let. Več...

Katere vrste storitev, in pod katerimi pogoji se lahko ponudi podjetjem v tujini v partnerstvu
s znanstvenimi in tehnološkimi parki? Od prve zamisli do mehkega pristanka v tujini?
Organizirani programi za izbrane skupine družb v primerjavi s posameznimi globalnimi
mreženjskimi dejavnostmi inovativnih podjetij (omogočeno z različnimi platformami B2B)
Kako vzpostaviti delovne odnose z vlado v podporo globalizacije podjetij (poslovna
diplomacija, različni vladni programi za spodbujanje internacionalizacije podjetij)
Prijave: Rok za prijavo je 26. september 2011. Prijavnico najdete tukaj. Dodatne informacije:
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko: (01) 620 34 07 ali pišite na e-naslov:
vera.nunic@tp-lj.si.

Zavod za zaposlovanje objavil
evidenco delodajalcev kršiteljev
Zavod za zaposlovanje je objavil
osvežena izpisa iz evidence
pravnomočno
zaključenih
postopkov o prekrških zoper
delodajalce, pravne osebe in
samostojne
podjetnike
posameznike, ki jih je pridobil na
podlagi zakona o zaposlovanju in
delu tujcev ter na podlagi zakona o
urejanju trga dela. Več...

Vedno več podjetij poletni
predah izkorišča za
izobraževanje zaposlenih

Koledar poročanja v septembru 2011

Uporabniki SAOP-ovih programov
želijo z vlaganji v izobraževanje in
usposabljanje izkoristiti zmožnosti
iCentra in miniMAXa za povečanje
učinkovitosti
in
izboljšanje
kakovosti dela na področju
računovodstva in knjigovodstva.
Več...

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v drugi polovici septembra ne smete zamuditi:
Do 19. 9. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz
delovnega razmerja za avgust 2011
Do 20. 9. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2011
Do 20. 9. – obrazec DDV-O za avgust 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni
predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2011 ( plačilo DDV je 30. 9.)
Do 20. 9. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških
vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2011
Do 20. 9. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2011
Do 20. 9. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2011
Do 20. 9. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne
menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2011
Do 20. 9. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z
nerezidenti za avgust 2011
Do 23. 9. – Večstranski pobot medsebojnih obveznosti (Zadnji rok za oddajo
prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.)
Do 30. 9. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2011 – Podatki
o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
Do 30. 9. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih
osebah za avgust 2011
Do 30. 9. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2011
Do 30. 9. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2011
Do 30. 9. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz
poslovanja z nerezidenti za avgust 2011

5 nenavadnih in poceni idej za
trženje vašega podjetja
Nobena
skrivnost
ni,
da
gospodarstvo preživlja težke čase,
zaradi česar podjetniki postajajo
bolj varčni in previdni. Za male
podjetnike, ki si želijo drobtinico
tržnega deleža, je lahko takšno
obdobje pogubno - ali pa tudi ne! V
nadaljevanju si preberite, kako tržiti
z malo denarja. Več...
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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

