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Spoitovani,

V okviru tofke SPOT svetovanje Posavje organiziramo in vabimo na aktualno delavnico na tematiko
>Aktualni in planiranijavni razpisi za gospodarstvo, predvsem za MSP-je<, ki bo potekala v virtualni
(spletni) obliki
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Vsebina:

Moinostiirpanjafinanhih sredstev preka javnih razpisov so itevilna, veliko je tudi nepovratnih sredstev in do katerih

so upravitenci MSP-ji (mikro, mala in srednje velika podietja). Po natrtu za okrevanje in odpornost bodo letos abjavljeni

itevilni razpisi, katerih irpanje se bo zakljuiilo v letu zoz6. Prui razpisi so ie bili objavljeni, v marcu je bil objavljen tudi

razpis za zatetne investicije na abmejnih problemskih obmotjih (spada tudi Obtina Kostanjevica na Krki, Obilna

Breiice), da katerega dostopate lahko tudi MSP-ji. Na seminarju vam bomo predstavili aktualne in planirane javne

razpise, namenjene predvsem krepitvi produktivnosti, dodane vrednosti in konkureninosti gospodarstva.

Tema:

Predstavitev Natrta za okrevanje in odpornost
Aktualni javni razpisi za gospodarstvo, predvsem namenjeni mikro, malim in srednje velikim podietjem

(krajSa predstavitev razpisov v smisiu, kdo so upravidenci, viSina sredstev, pogoji priiave, roki

prijave... )

Razpisi namenjeni za problemska obmodja (tudi problemska obmejna obmodja)

Planirani razpisi letoinjega leta

Vpra5ania in odgovori

Predavateljica: Sibil Klaniar, vodja sluibe za razvojna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

DODATNA PRESTAVITEV - LCA VAVtER:

Po koniani delavnici bo potekala kraj(a predstavitev LCA VAVC ER-ja. Gre za predstavitev LCA analize, zakaj

podjetja potrebujejo LCA, kakine so koristi LCA. LCA analiza Zivljenjskega cikla je; analiza Zivljenjskega cikla je

metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega iivljenjskega cikla,

obidajne faze vkljufujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij

izteka Zivljenjske dobe. Predstavitev bo izvedla: izr. prof. dr. Rebeka Kovaiii Lukman.

Udeleiba na delavnicije brezpladna in dostopna vsem, kise boste na delavnico prijavili, prvenstveno je namenjena

IVSP-jem.
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Vsi prijavljeni boste po e-poiti prejeli link - povezavo na spletno delavnico preko katere se boste delavnici

priklludili (pridruiili). Sodelovanje na delavnici, kot posluialec je enostavno za to potrebujete le

radunalnik z zvof nikom in internetno povezavo.

Vljudno vabljeni in dobrodoili!

OOZ KrSko:

Janja Starc, L r.
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