
Posoški razvojni center vas v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška
vabi na brezplačni dogodek »Izmenjava mnenj glede ukrepov za pomoč
gospodarstvu pri blaženju energetske krize in črpanju evropskih
sredstev«.

Dogodek, organiziran v okviru projekta SPOT, je za udeležence brezplačen. Financiran je s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev
za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022,
SPOT regije. 

»IZMENJAVA MNENJ GLEDE UKREPOV ZA POMOČ
GOSPODARSTVU PRI BLAŽENJU ENERGETSKE
KRIZE IN ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV«

Datum: petek, 30. september 2022
Ura: ob 16. uri (dogodek bo trajal predvidoma uro in pol)
Kraj: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Tolmin, Tumov
drevored 15, 5220 Tolmin
Dodatne informacije: 
Posoški razvojni center (Polona Cimprič), 05/38-41-882

Večina gospodarstva je po koronski krizi v letošnjem letu dobro poslovala. Jesen
in negotova energetska kriza pa marsikatero podjetje ponovno postavlja pred nove
izzive. Dogodek je namenjen vsem, ki bi želeli prisluhniti in izmenjati stališča o
aktualnih gospodarskih ukrepih ter možnostih črpanja evropskih sredstev. 



Dogodek, organiziran v okviru projekta SPOT, je za udeležence brezplačen. Financiran je s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje
izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih
poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije. 

»IZMENJAVA MNENJ GLEDE UKREPOV ZA POMOČ
GOSPODARSTVU PRI BLAŽENJU ENERGETSKE

KRIZE IN ČRPANJU EU SREDSTEV«

Predstavitev obstoječih in napovedanih ukrepov za pomoč
gospodarstvu (minister Matjaž Han, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo)
Izmenjava mnenj glede državnih pomoči za blaženje
energetske krize med posameznimi podjetji v Severno
Primorski (Goriški) razvojni regiji
Predstavitev možnosti črpanja sredstev kohezijske politike
za Zahodno kohezijsko regijo v obdobju 2021–2027
(minister dr. Aleksander Jevšek, Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
Soočanje z izzivi naše regije pri črpanju evropskih sredstev

Vsebina dogodka: 

Ministra bosta imela predstavitev ukrepov, nato pa bo sledila
izmenjava mnenj in razprava med gospodarstveniki. Dogodek
bo povezoval Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije.

Dogodek je za udeležence brezplačen.


