»PODJETNA SLOVENIJA 2009«

FINANČNE SPODBUDE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)
Slovenski podjetniški sklad skupaj z ostalimi podpornimi institucijami tudi letos organizira predstavitve finančnih spodpud za mala in srednje velika
podjetja, ki jih v letu 2009 ponujajo različne podporne institucije. Podjetniki in podjetniški svetovalci bodo lahko:
1. na enem mestu izvedeli koristne informacije o različnih finančnih spodbudah za podjetniški sektor Slovenskega podjetniškega sklada (SPS),
Ministrstvo za gospodarstvo (MG), Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Javne agencije za tehnološki razvoj (TIA), Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Slovenskega okoljskega javnega sklada (EKO SKLAD), Slovenskega regionalno razvojnega sklada,
Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d. (SID Banka), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), prvič bodo tudi predstavljene
spodbude Prve, družbe tveganega kapitala, d.o.o., ki odpira v Sloveniji podporo financiranja z lastniškim kapitalom;
2. obiskali INFO TOČKE vseh sodelujočih podpornih insitucij in se individualno pogovorili s svetovalci posamezne institucije;
3. obiskali različne koristne delavnice in kratke promocijske predstavitve bank in ostalih finančnih institucij ter tako preverili njihovo ponudbo financiranja
v letu 2009.
Maribor, 16. 3. 2009,
Hotel Habakuk

Ljubljana, 17. 3. 2009,
Hotel Mons

I. DEL

10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00

Kratke predstavitve javnih spodbud 10.00–12.15 ure
Osnovne usmeritve spodbujanja podjetništva v Sloveniji v letu 2009, Ministrstvo za gospodarstvo
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2009
Finančne spodbude Prve družbe tveganega kapitala v letu 2009
Finančne spodbude Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije v letu 2009
Finančne spodbude Javne agencije za tehnološki razvoj RS v letu 2009
Finančne spodbude Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v letu 2009
Finančne spodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada v letu 2009
Finančne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2009
Finančne spodbude SID Banke za podjetniški sektor v letu 2009

12.00-12.15

Finančne spodbude Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2009 za podjetniški
sektor

12.15-12.45

ODMOR - KAVA

II. DEL

Delavnice
12.45-13.45
14.00-15.00
15.15-16.00

Spremljevalni program 12.45–16.00 ure
Kratke predstavitve bank in finančnih institucij
Pripomoček za pripravo poslovnega načrta na 12.45-13.00 Banka Koper
spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada 13.10-13.30 Abanka Vipa d.d.
Prijava na razpise Slovenskega podjetniškega 13.40-14.00 Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.
sklada
14.10-14.30 Nova KBM
Možnost direktnega črpanja sredstev iz Okvirnega 14.40-15.00 Poslovni angeli Slovenije (samo v LJ)
programa za konkurenčnost in inovativnost 15.10-15.30 Intelius d.o.o. (samo v MB)
Evropske skupnosti (CIP 2007 – 2013)
15.40-16.00 RSG Kapital d.o.o.

Šempeter pri Gorici, 18. 3. 2009,
Primorski tehnološki park

III. DEL

Individualno svetovanje 11.00–16.00 ure
10.00 -11.00

• »SPLOŠNA« info točka – Informacije
o poteku programa Podjetna Slovenija
2009

11.00-16.00

• »SPLOŠNA« info točka – Informacije
o poteku programa Podjetna Slovenija
2009
• Info točka »SPS«
• Info točka »MG« Turistični projekti
• Info točka »JAPTI«
• Info točka »TIA« in »MVZT«
• Info točka »EKO SKLAD«
• Info točka »SLOVENSKI REGIONALNO
RAZVOJNI SKLAD«
• Info točka »SID BANKA«
• Info točka »MKGP«
• Info točka »TEHNOLOŠKI PARKI IN
INKUBATORJI«
• Info točka »EBTP portal – Orodja za
podjetnike in Enterprise Europe Network«
• Info točka »FINANČNE INSTITUCIJE,
PONUDNICE TVEGANEGA KAPITALA V
SLOVENIJI«
• Info točka »BANKE IN NJIHOVA
PONUDBA ZA PODJETNIŠKI SEKTOR«

Vsa predavanja so BREZPLAČNA, obvezna je predhodna prijava. Elektronsko prijavnico najdete na www.revijakapital.com/podjetnaslovenija.
Prijavnico lahko tudi pošljete na naslov:
Založba Kapital, d.o.o., Titova cesta 8, Maribor, faks: 02/ 234 94 13 ali pokličete na tel.: 02/ 234 94 00 (Irena Rošker).
Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili vsaj 7 dni pred pričetkom predavanj.
PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA BREZPLAČNIH PREDAVANJIH
Ime in priimek:_ ___________________________________________________________
Naslov:_ ________________________________ Pošta:_ ___________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Mesto udeležbe: (označite z x)
 Maribor, Hotel Habakuk, 16. 3. 2009
 Ljubljana, Hotel Mons, 17. 3. 2009
 Šempeter pri Gorici, Primorski tehnološki park, 18. 3. 2009

Sodeloval bom na naslednji delavnici:

Pripomoček za pripravo poslovnega načrta na spletnih
straneh Slovenskega podjetniškega sklada (ustrezno obkroži)
DA
NE
Prijava na razpise Slovenskega podjetniškega sklada
(ustrezno obkroži)
DA
NE
Možnost direktnega črpanja sredstev iz
Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost
Evropske skupnosti (CIP 2007 – 2013) (ustrezno obkroži)
DA
NE

