Vabimo na SPLETNI SEMINAR

KDAJ

PREDSTAVITEV RAZVOJNIH SPODBUD

ČETRTEK,
2. DECEMBER 2021
OD 9.00 DO 11.30

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO (MGRT)

PREDAVATELJICA:

Na izobraževanju bodo predstavljene trenutno razpoložljive razvojne spodbude
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter izvajalskih
organizacij in najavljeni razpisi za leto 2021, vključno z ukrepi iz naslova React EU
pobude.

Sibil KLANČAR,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Sibil Klančar na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo vodi
Službo za razvojna sredstva. Njene
pristojnosti vključujejo delovanje
storitve “one stop shop” za nudenje
informacij glede obstoječih in
planiranih možnosti financiranja
podjetij iz različnih virov in programov,
ki so in bodo v prihodnjih letih na voljo
slovenskim podjetjem.

MGRT upravlja in skupaj z izvajalskimi institucijami izvaja 0,8 mrd EUR
nepovratnih sredstev iz kohezijske ovojnice 2014-2020, okoli 50 mio EUR na leto
iz nacionalnih, proračunskih virov, v bodoče pa tudi s 427 mio EUR nepovratnih
sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost ter 1,3 mrd EUR vredne
posojilne in garancijske programe ter sheme lastniškega financiranja v
sodelovanju s SID banko, Slovenskim podjetniškim skladom in Slovenskim
regionalno razvojnim skladom.

PROGRAM

KOTIZACIJA
191 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo in odgovori na
konkretna vprašanja udeležencev, ki
bodo posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

Predstavitev trenutno odprtih in najavljenih razpisov
Nepovratni razpisi:
-

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

Predstavitev vavčerjev (spodbude male vrednosti)
Predstavitev povratnih ukrepov:
-

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili račun
po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini
Javni razpis krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Javni razpis za pomoč v turizmu
in drugi

FI COVID-19 (financiranje naložb in obratnih sredstev)
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov
Semenski kapital
Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Konvertibilno posojilo za za zagon inovativnih podjetij
in drugi

Na seminarju bodo podani odgovori na konkretna vprašanja in dileme udeležencev, ki bodo
organizatorju posredovana na e-naslov nebra@nebra.si.
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