Poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike
in delujoča podjetja:

»Kako do nepovratnih sredstev na javnih razpisih«
27.01.2021 od 9:00 - 11:00 ure
spletni dogodek na platformi Zoom
Delavnica je namenjena:
Vsem podjetjem, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim, popoldanskim s.p.-jem ter potencialnim
podjetnikom, ki se soočajo z izzivi financiranja projektov in iskanja nepovratnih finančnih virov za izvajanje
svojih projektov.
VSEBINA:
- Osnovne informacije o javnih razpisih:
o Kje lahko pridobivamo sredstva?
o Kako zaprosimo za sredstva?
o Koliko sredstev pridobimo?
o Ali so vsa sredstva nepovratna?
o Kakšni so pogoji za pridobitev sredstev?
o Kje lahko dobimo več informacij?
- Najave razpisov 2022 za MSP;
- Vpis v DiH katalog;
- Primer dobre prakse;
- Primer razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev (pregled ciljev, pogojev razpisa, potrebne
dokumentacije – poslovni načrt, merila)
Izvajalka: Lidija Kržišnik Vidmar
- 20 let izkušenj pri pripravi prijavnih dokumentacij na javne razpise,
- Več kot 10 let izkušenj na področju projektnega vodenja (Certificirana po mednarodnem programu:
CompTIA Project + in PRINCE2 certifikata),
- Izkušnje na področju pridobivanja certifikatov kakovosti,
- Izkušnje na področju intelektualne lastnine.
TERMIN IN LOKACIJA:
Spletni dogodek na platformi ZOOM, v četrtek, 27.01.2022 od 9:00 - 11:00 ure.
PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:
 do torka, 25.01.2022 preko spletnega obrazca:
o prijavni obrazec za PODJETJA (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
o Prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.



vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 051 819 440.

Vsa navodila v zvezi z dostopom do delavnice in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka.
Delavnica je za udeležence brezplačna.
Za SPOT Svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT Svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

