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AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI
Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z
uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja
zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav
poslovnih procesov v podjetjih.
Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega
razpisa, znaša 300.000,00 EUR za leti 2011 in 2012 skupaj.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011. Vloge, ki bodo
prispele po 29.11.2011, se kot prepozne s sklepom zavržejo. Vloga mora biti pripravljena v
slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali dostavi osebno na sedež JAPTI. Original vloge mora
biti dostavljen v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 4: »Naslovnica
za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Več o razpisu si lahko preberete tukaj

Kako ostati motiviran pri delu
od doma?
Delo od doma ima svoje prednosti,
a tudi slabosti. Resda se ljudje, ki
delajo od doma, ne soočajo s
stalnimi pritiski nadrejenih, a imajo
pogosto slabo vest, ker ne opravijo
zastavljenih ciljev, saj jim manjka
motivacije in pozornosti. Kako torej
ostati motiviran pri delu od doma?
Več…

Trženje v socialnih omrežjih
Velikokrat so ljudje začeli s
poslovanjem, pri tem pa niso
izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo
socialna omrežja. Če se govori o
vašem poslovanju, se razširja krog
vaših potencialnih strank. In to je
najlažji način, kako hitro in
preprosto stopiti na tržišče. Več...

Drugi aktualni razpisi v oktobru
Pogoste napake mladih
Ta teden je prinesel na področju aktualnih razpisov kar dve novosti: možnost subvencije za
obrestne mere in možnost pridobitev sredstev za invalidske in humanitarne organizacije. V
nadaljevanju vam predstavljamo omenjeni dve novosti, sedem še vedno aktualnih razpisov
in razpis, ki še prihaja.

podjetnikov



Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B
2011), zadnji rok za oddajo je 21.11.2011. Več o razpisu si lahko preberete na
spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011079.pdf

Za uspešen začetek poslovanja
vašega mladega podjetja se morate
izogniti vzrokom za neuspeh. Na
tisoče ljudi je pred vami že
ustanovilo lastno podjetje in mnogi
so uspeli. Preberite si seznam stvari,
ki jih ne bi smeli narediti, če si želite
postati eden izmed njih. Več…



Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012 za invalidske in
humanitarne organizacije . Več o razpisu si lahko preberete na spletnem naslovu:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011079.pdf

Svetuje podjetnica: 7 nasvetov

Novosti:

za lažji podjetniški začetek

Še vedno aktualni razpisi:


Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011, rok za oddajo je 28.10.2011.



Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,8% ter
garancija države. Rok: 20.10.2011 (P1 TIP).



Novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo
subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.



Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva za podjetja. Rok.
7.12.2011. Prijave se že zbirajo.



Kljub temu, da v podjetništvu
prevladujejo predvsem moški, pa to
ne pomeni, da ni uspešnih
podjetnic. V nadaljevanju si
preberite 7 nasvetov, ki jih z vami
deli uspešna podjetnica Maria
Contreras-Sweet iz Los Angelesa, ki
je lastnica banke. Več...

Mame podjetnice razkrivajo
skrivnost poslovnega uspeha

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.

Sama svoja šefica, delate kar vas
veseli in v kar verjamete, zaslužite
dovolj, da preživite družino, imate
čas zjutraj nahraniti otroka in
opoldne iti na kosilo s pomembno
stranko, ter popoldne pobrati
otroke iz vrtca? Več..

Razpis, ki še prihaja:


Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za
zavode, društva, občine…. Predvidena objava: jeseni 2011.

Katere so skrivnosti uspešnih
pogajanj?
Preberite si intervju z Derekom
Ardenom, ki bo 18. oktobra gost na
seminarju v Ljubljani v organizaciji
Akademije Panta Rei. Derek Arden
sodi
v
sam
svetovni
vrh
strokovnjakov
na
področju
poslovnih pogajanj - zaradi njegovih
dosežkov se ga je celo prijelo ime
»Mr. Negotiator« (g. Pogajalec).
Več...

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
EURIBOR plus 0,8 odstotka za mikro, mala in srednja podjetja
Podjetniški sklad (SPS) prek 18 bank in hranilnice ponuja nova jamstva za bančna posojila s
subvencionirano obrestno mero, v skupni vrednosti skoraj 19 milijonov evrov. Posojila so
namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP).
SPS je marca objavil prvi javni razpis, prek katerega je MSP ponudil posojila z jamstvom in
subvencionirano obrestno mero. Že z julijem je SPS porabil celotno razpisano kvoto in tako
podprl 197 projektov v vrednosti 39,2 milijona evrov.
Zaradi izjemnega povpraševanja je gospodarsko ministrstvo zagotovilo nove vire in v
petkovem uradnem listu je sklad objavil nov razpis v skupnem znesku skoraj 19 milijonov
evrov za delno kritje zavarovanj (17 milijonov evrov) in zniževanje stroškov obrestnih mer
(1,9 milijona evrov) za klasična bančna posojila.
Razpisana posojila SPS daje v sodelovanju z 18 bankami in hranilnico - so namenjen tako
starim kot novim MSP, in sicer za razvojne naložbe in za obratna sredstva.

Večer z uspešnim podjetnikom
(Jure Pompe, XLAB d.o.o.)
V oktobrskem Večeru z uspešnim
podjetnikom se bo pridružil g. JURE
POMPE iz uspešnega IT podjetja
XLAB d.o.o. in predstavil svojo
uspešno
podjetniško
pot
v
ponedeljek, 24. oktobra 2011, ob
17.00 uri v Inkubacijski pisarni UIP v
Kopru, Ferrarska 8 (Ogrlica).
Vstop prost!
Prijave: Zaradi omejenega števila
mest vas prosijo, da se na dogodek
prijavite
na
spletni
strani:
www.uip.si (prijava na dogodek) ali
preko e-pošte: info@uip.si ali po
telefonu: (05) 611 79 50.

Rok: Prvi rok za oddajo vlog je 20. oktober, nato 21. november.
Več o razpisu si lahko preberete na:
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Ite
mid=152

4. mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij
Univerze v Mariboru, Tehnološko agencijo Slovenije, Univerzo v Mariboru in Združenjem
profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije organizira mednarodno konferenco,
namenjeno raziskovalcem iz javnih visokošolskih in raziskovalnih institucij, oblikovalcem
nacionalnih politik, privatnim investitorjem, inovatorjem, podjetnikom in študentom s
podjetniškimi ambicijami, s ciljem povečati zavedanje in znanje o procesih prenosa
tehnologij ter njihovi nujnosti.
Konferenca bo potekala v ponedeljek, 24. oktobra 2011 na Institutu ''Jožef Stefan'' v
Ljubljani in v torek, 25. oktobra 2011 na rektoratu Univerze v Mariboru.
Predavanja na konferenci bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Prevajanje bo
zagotovljeno.
Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave: Prosijo vas, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do petka, 21. 10. 2011 na
telefonsko številko: (02) 2355 344. Elektronsko prijavnico lahko izpolnite tudi na spletni
strani konference: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/registration.html.
Dodatne informacije: Več informacij o konferenci lahko najdete tukaj.

Kako privlačiti poslovne
angele?

»Za
marsikatero
start-up
podjetje je angelska naložba
odličen način financiranja.«
Pravi James Hunt poslovni angel
in univerzitetni profesor, ZDA. V
nadaljevanju si preberite, kako
lahko pritegnete pozornost (in s
tem finančno pomoč) poslovnih
angelov. Več...

Nasveti za uspešno poslovanje
Če razmišljate o vstopu v
podjetništvo, najbrž že imate
poslovno idejo, na katero računate.
Kakorkoli že, ideja je le ideja, dokler
ne začnete delati na njeni
uresničitvi. V nadaljevanju si
preberite nekaj nasvetov, ki vam
bodo pomagali uspešno uresničiti
vašo poslovno idejo. Več...

AKTUALNI DOGODKI
4. mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij
Predstavitev teorije in prakse s področja komercializacije tehnologij v javnih raziskovalnih
organizacijah. V okviru delavnice o visokotehnoloških spin-out/off podjetjih bodo
predstavljeni kandidati za nagrado za najboljši izum oziroma tehnologijo, ki je bila razvita na
JRO in ima največji potencial za nadaljnji razvoj in trženje.
Konferenca se bo odvijala 24. In 25. 10. 2011 v Ljubljani, na Institutu Jožefa Stefana in v
Mariboru, na Univerzi v Mariboru
Več informacija je na voljo: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan,
Ljubljana, elektronski naslov: mailto:tehnologije@ijs.si ali na spletni strani:
http://tehnologije.ijs.si/4ittc/index.html
Več o nagradi in razpisu za nagrado s skladom 10.000 EUR na:
http://tehnologije.ijs.si/4ittc/conference-prize.html

Priznanje podjetnik leta
Priznanje Podjetnik leta je najstarejše slovensko priznanje podjetnikom, podjetnicam in
podjetniškim skupinam, ki ga podeljuje revija Podjetnik.
Revija Podjetnik že 21-ič izbira podjetnika leta. Komisija je konec septembra med kandidati
izbrala tri nominirance, ki delujejo na različnih področjih in imajo različno dolg podjetniški
staž. Čeprav so v javnosti precej neznani, se vsak v svoji tržni niši kosajo z najboljšimi na
svetu in dokazujejo, da tudi slovenska podjetja z dobrimi idejami in trdim delom lahko
uspejo.
Na prireditvi, ki bo 19. oktobra v Ljubljani, bodo vsi trije prejeli priznanja za podjetniški vzor,
eden pa bo postal podjetnik leta 2011. Nominirani podjetniki so:




Marjan Batagelj, Batagel&co d. o. o.
Marjan Kolar, Keter Group d.o.o.
Boštjan Šifrar, SIBO G. d.o.o.

Brezplačne delavnice za
potencialne podjetnike,
podjetnike začetnike in delujoča
podjetja v mesecu oktobru in
novembru
V okviru točk VEM (»Vse na enem
mestu«), ki jih Center za razvoj Litija
upravlja v Litiji, Domžalah in v
Grosupljem, bodo za podjetnike
začetnike in rastoča podjetja tudi v
prihodnjih
mesecih
izvajali
brezplačne delavnice:
 Delavnica - "Kako registriram
svoje podjetje?"
 "E-poslovanje podjetij"
 Delavnica
–
"Gradniki
uspešnega posla"
 Delavnica
–
"Kako
se
internacionalizirati in kam?"
 Delavnica – "Zaključni računi za
s.p. in d.o.o."
Informacije o datumu in kraju
izvajanja delavnic lahko pridobite
na spletnem naslovu:
http://www.podjetniskiportal.si/index.php?t=Event&id=55
4
Dodatne informacije in prijave: Več
informacij in prijave na brezplačne
delavnice po telefonu na 083 892
418 in (01) 89 62 714 ali e-mail
naslovih: domzale@razvoj.si in
info@razvoj.si.

Javni razpis »Procesni vavčer
2011/2012«

Slavnostna podelitev priznanja bo v sredo, 19. oktobra, v dvorani Smelt, s pričetkom ob
19.00 uri. Sprejem gostov je od 18.30 ure dalje. Osrednji govornik na dogodku bo mag. Blaž
Kavčič, predsednik Državnega sveta RS.

JAPTI je ponovno objavil javni razpis
»Procesni vavčer 2011/2012«.
Predmet razpisa je sofinanciranje
stroškov zunanjih strokovnjakov in
stroškov kotizacij za usposabljanja
zaposlenih. Vloge za razpis morate
oddati do 19. novembra 2011.
Več...

Brezplačna delavnica –
»Predstavitev aktualnih javnih
razpisov za področje razvoja
človeških virov
Na delavnici boste lahko pridobili
več informacij o naslednjih razpisih
Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije ter Zavoda RS za
zaposlovanje:
 Javni

Koledar poročanja v septembru 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v drugi polovici oktobra ne smete zamuditi:
















Do 20. 10. – obračun okolje dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za
trimesečno obdobje julij – september 2011
Do 20. 10. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011
Do 20. 10. – obrazec DDV-O za september 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni
predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011 (op. plačilo DDV
je 28. 10.)
Do 20. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških
vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2011
Do 20. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
rezidentov v tujini – transakcije za september 2011
Do 20. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2011
Do 20. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne
menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2011
Do 20. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z
nerezidenti za september 2011
Do 21. 10. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za
oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.).
Do 28. 10. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2011 –
Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji
plači
Do 28. 10. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri
pravnih osebah za september 2011
Do 28. 10. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za september 2011 in za obdobje
julij do september 2011
Do 28. 10. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2011



razpis
za
neposredno
sofinanciranje kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko
leto 2011/2012
Javno povabilo za sofinanciranje
projektov programa Usposabljanje
in
izobraževanje
zaposlenih
2011/2012
Javno povabilo za sodelovanje v
programu Zaposli me za pridobitev
subvencije
za
zaposlitve
brezposelne osebe.

Delavnica bo potekala v petek, 21.
oktobra 2011, ob 11.30 uri v
prostorih
Obrtno-podjetniške
zbornice Ajdovščina, Vipavska 4,
Ajdovščina. Udeležba na delavnici
je
brezplačna.
Prijava:
ra.rod@siol.net ali (05) 365 36 02
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