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sodelovanjaizbranih pocljetijv pilotnem izvajanju modelov pomoii pri razvoju in rasti
podjetij.
Narnen javnega razpisa je izbrati in
spodbuditi mala in srednje velika podjetja (MSP),ki imajo potencial za nadaljnjo
rast in razvoj,k sodelovanjuv pilotnem izvajanju modelov pomodi, ki bodo p<ldjetjempripomogli i2bolj5atiposlovanjein jirn
olajSalivstop na tuje trge. ZrazpisontZeIijo podpreti izbranapodjegaza hitrej5epriIagajanje zahtevam trga in jim pomagati
razvijati tiste poslowrefimkcije, ki Iahko bistveno pripornorejo k doseganjuvi5jedodane vrednosti z vkljudiwijo v naslednje Ze
razvite modele: model izobral,evanja za
vstop na tuje trge,model razvoja blagovne
znarnke in model industrijskegaoblikovanja izdelka. Zgora)navedenemodele so za
JAPTIZe razvili izvajalci, izbrani na predhodno izvedenem jamem narodilu za izdelavo modek-rvpomoii pri razvoju in rasti podjetji in izvajanjele-teh. Povze&imodelov so del razpisne dokumentacije.
Cilj razpisa je izbrati in podpreti sodelovanje do najved 12podjerij vpilotnem izvajanju modelov pomoii pri razvoju in rasti podjeilj v letih 2008 in 2009.
Razpisnik je Javna agencija Republike
Slovenijeza podjetni5wo in tuje investicije. Rok za oddajo vlog je 21.11.2008
do
12.ure.

Drugijavnirazpiszadodeljevanjesredstev,
namenjenihzafinanciranjeinvesticijsldhprojektov podjetniskegaznaiaia.
Predmetrazpisaje dodeljevanjeugodnih posojil Sklada upraviiencert z za(eLnimi investicijskimi projekd podjetni5kega
zna(aja, ki dejavnost opravljajo v Iiepubliki Slovenijiin projekt izvajajona celo[nern
ozemUuRepublike Slovenije.
Sredswasedodeljujejozadetnimprojektom v osno\,Traopredmetena in neopredmetena sredstvapri: vzpostavitvinovega
obrata,Siriwi obstojeeegaobrata,diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni spremembi prolzvodnega procesav obstojedentobratu. Upravideni stro5ki naloZbe lahko zajemajo nakup zemlji5d, gradnja in nakup objektov,
nakup strojev in opreme, ipd. Neupravideni stro5ki:nakup transpoftne opreme (premidno premoZenje) v podjetjilr, ki poslujejo v sektorju transporta,stro5ekdavka na
dodzurovrednost.
Posojilnipogoji: skupna doba waianja
posojila do ]B let (z vkljudenim moratorijem), obrestnamera znaSaEURIBOR(trimesedni)+ I% letno. Razpisnikje Slovenski regionalno razvojni sklad.
Roki za oddajo prijav so: 28.f 1.2008,
15.12.2008ter 9.1.2009.Odpiranja bodo
potekala do pclrabesredstev.
Javnirazpisza Poctporoustanavljanjuin
razvoiu mikro podjetij (ukrep 312).
Predmet podpore so naloZbe v Ze registrirana mikro podjetja na podeZelju,ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povedujejo dohodek podeZel-

lmetniki karticeObrtnik si lahko svoje ugodnosti v vsakemtrenutku
ogledate na mobilnem portalu karticeObrtnik.Vsebineso sledeie:
. Obrtnik-obrtnikr.r
iskanjepo bazi1.800Clanov,
ki nudijopopust,
. rA plusr
vsedodatneugodnosti(lanov>Aplus<,zbranena enemmestu,
' AkcUa me$€(a
popustipri ponudnikihmeseca/
. Partnerji kartice Obrtnik
popustipri Mobitelu,TelekomuSlovenija,
Zavarovalnici
Triglav,
BankiKoperin GEN-I,
. Kartica Obrtnik
vseo pridobitviin ravnanjus kartico,

skegaprebivalstvater senaloZbanana5ana
opravljanje dolodenih dejavnosti (ved v
razpisu).Upravidenisuo5ki so:gradbenain
obrtrri5ka dela, usposabljartje za potrebe
oplavljanja dejavnostiin nakup nove opreme. NaloZbase rnora izvesti izven dejavne
kmetije in izven naselja s statusom mesta.
Subvencijazna5a507oupravidenihizdatkov
(DDV ni upraviden).nazpisje odprt do po.
rabe sredstevin se dopolnjuje z razpisom
MKGP za ukrep 3I I - Diverzifikacijav nek.
metuskedejavnosti,pri katerem mora biti
naloZba izvedena na delujodi kmetiji.
Vabimo vse,ki imate namenvlagati vletoSnjemali naslednjem letu v nakup nove
telurolo5ke opreme ali naertujete kakSno
drugo investicijo, da se zglasitena na5i izpostaviv Grosupljernv dasuuradnih ur, kjer
borno proudili va5emoZnostitervas usmerili na ustrezenraizpis.VaSo
nadrtovanoinvesticijo narn lahko sporoeitetudi po elektronski poSti aii po telefonu in v primeru
usteznega razpisavasbomo napotili nanj.
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