VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO
FINANČNA PODPORA OBČINE JESENICE PODJETNIKOM,
POTENCIALNIM PODJETNIKOM IN SOBODAJALCEM
Občina Jesenice že vrsto let sofinancira različne vrste podjetniških investicij, inovacij
in novih zaposlitev v podjetniškem sektorju tistim, ki so se prijavili na razpis in
ustrezali opredeljenim pogojem. Tudi v letu 2014 je bil objavljen Javni razpis za
dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v
letu 2014. Z namenom čim boljše namenske porabe sredstev, smo se na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske skupaj z Oddelkom za gospodarstvo občine Jesenice
odločili izvesti brezplačno delavnico, kjer bomo bodočim prijaviteljem na enostaven
način predstavili vse ukrepe in razpisno dokumentacijo. Hkrati pa vam bomo
pomagali s prijavo na razpis.
Vljudno vabljeni na brezplačno delavnico
ki bo potekala v petek, 4.4.2014, od 10.00 ure do 14.00 ure,
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Program delavnice:
o
o
o

o
o
o

Predstavitev aktivnosti vstopne točke VEM – Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske,
Pregled Javnega razpisa za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
v občini Jesenice v letu 2014.
Pregled posameznih ukrepov za dodelitev pomoči sofinanciranja (subvencija
obrestne mere za naložbe v gospodarstvo, začetne investicije, inovacije, nove
zaposlitve, notranja oprema sobodajalcev, izobraževanja, usposabljanja,
sofinanciranje socialnega podjetništva, društev in neprofitnih organizacij, ki
delujejo na področju podjetništva..)
Predlogi za čim lažjo prijavo na razpis,
Pomoč pri prijavnih obrazcih,
Vprašanja in odgovori.

Delavnico bo izvedla vodja projektov z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske ga.
Eldina Čosatović, mag. poslovnih ved. Na delavnico so vabljena mikro, mala in
srednje velika podjetja, društva in neprofitne organizacije, potencialni podjetniki in
sobodajalci.
Kontaktna oseba za prijavo in dodatne informacije: Jasmina Bagar, tel.: 04 581 34 18,
jasmina.bagar@ragor.si mailto:dina@ragor.si, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Vljudno vabljeni vsi tisti, ki ste ali boste v letošnjem letu izvedli določeno investicijo
ter potrebujete dodatne smernice, navodila ali pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 25.000 €.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
__________________________________________________________
Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter delno Občine Jesenice in se izvaja v
okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v
letu 2014 »VEM 2014«.

