Aktualni odprti razpisi
Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

SPS
Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo MGRT

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

VAV-11 - VAVČER
ZA STATUSNO
PREOBLIKOVANJE
DRUŽB

Številka
UR. L.
RS, ŠT.
32/2019,

Datum
17.5.19,
6.9.19

54/19

Status

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge (v
nadaljevanju: MSP

Namen in cilj javnega poziva je
spodbuditi ciljne skupine iz točke 4
tega javnega poziva k statusnemu
preoblikovanju: - samostojnega
podjetnika
posameznika
v
kapitalsko družbo, - delniške
družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali
obratno, z namenom pozitivnega
vpliva na možnosti povečanja
njihove konkurenčnosti, dodane
vrednosti oz. prihodkov od
prodaje.

1.000.000,00 EUR

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov
priprave
digitalne
strategije, kar zajema naslednje
aktivnosti: oceno stanja na
področju digitalizacije, - pripravo
načrta
razvoja
digitalnih
zmožnosti podjetja in - pripravo
strategije podjetja za digitalno
transformacijo, ki bo zajemala
ključna področja:
Izkušnja
kupca (Customer eXperience),
Podatkovna strategija,
Procesi
in digitalne rešitve za podporo
poslovanja,
Digitalni poslovni
modeli, produkti in storitve,
Strategija razvoja digitalnih kadrov
in digitalnih delovnih mest,
Strategija
razvoja
digitalne
kulture, Kibernetska varnost,
Industrija 4.0. (to področje je
obvezno področje samo za
proizvodna podjetja, ne pa tudi za
storitvena

2.000.000,00 EUR,

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov tržnih raziskav, pri čemer
se kot tržna raziskava po tem
javnem pozivu šteje proces
sistematičnega
zbiranja
in

2.000.000,00 EUR

Opombe

Rok za oddajo

SKRAJNI
ROK ZA
ODDAJO
VLOG JE
31.3.2023

Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/STATUSNO_PREOBLIKOVANJE/06.09/JP_statusno_preoblikovanje-istopis-04092019.pdf

MGRT

SPS

VAV-9 - VAVČER
ZA PRIPRAVO
DIGITALNE
STRATEGIJE

UR. L.
RS, ŠT.
22/2019,

5.4.19,,
6.9.19

54/19

SKRAJNI
ROK ZA
ODDAJO
VLOG JE
31.3.2023

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge

Za brezplačne informacije in
pomoč pri pripravi vloge so
prijaviteljem na voljo
svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT)
Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 lokacij SPOT
Svetovanje so na voljo na
spletni strani:
http://evem.gov.si/info/spottocke-in-notarji/seznam-tockspot-svetovanje-spiritslovenija/

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/06.09/16.091.-JP---Digitalna-strategija_31.8.2019-003.pdf

MGRT

VAV-3 - VAVČER

URL.

22.2.19,

ZA TRŽNE

19/19,

15.3.2019,

16/19

SKRAJNI
ROK ZA
ODDAJO
VLOG JE
31.3.2023

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so

Za brezplačne informacije in
pomoč pri pripravi vloge so
prijaviteljem na voljo
svetovalci mreže Slovenskih

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

organizirana kot gospodarske obdelave podatkov o tujem trgu in
družbe, samostojni podjetniki konkurenci na tujem trgu, ki so
posamezniki ali zadruge
pridobljeni pretežno iz primarnih
virov podatkov (ankete, intervjuji,
opazovalne
študije,
metoda
fokusnih skupin ipd.) s ciljem: identifikacije in ocene novih
tržnih/izdelčnih
priložnosti
prijavitelja, - ocene ustreznosti
izdelkov ali storitev prijavitelja za
potrebe tujega trga, - priprave
načrta za prilagoditev izdelkov ali
storitev
prijavitelja
potrebam
tujega
trga,
identifikacije
ustreznih
prodajnih
kanalov
prijavitelja na tujem trgu. Rezultat
izvedene tržne raziskave je
strukturiran prikaz podatkov o
tujem trgu in konkurenci na tem
trgu.

RAZISKAVE TUJIH
TRGOV

poslovnih točk (SPOT)
Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 lokacij SPOT
Svetovanje so na voljo na
spletni strani:
http://evem.gov.si/info/spottocke-in-notarji/seznam-tockspot-svetovanje-spiritslovenija/

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/TRZNE_RAZISKAVE/06.09/1.-JP---Sofinanciranje-trnih-raziskav_6.9.2019---final---.pdf

MGRT

SPIRIT

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH
NASTOPOV
PODJETIJ NA
MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI V
LETIH 2019-2022

14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 IN
16. 5. 2022.

Ciljna skupina/upravičenci so Predmet javnega razpisa je
MSP-ji:
sofinanciranje
predstavitve
izdelkov ali storitev MSP-jev na
- ki želijo svoje poslovanje mednarodnih sejmih v tujini v letih
diverzificirati na tuje trge in/ali - 2019-2022
zaradi
okrepitve
širiti obstoječe dejavnosti na mednarodne
konkurenčnosti
tujih trgih. Prijavitelj je na zadnji MSP.
dan meseca pred datumom
oddaje vloge na ta javni razpis Mednarodni sejem v tujini mora
zaposloval vsaj eno (1) osebo biti vpisan v mednarodnem
(upoštevajo se osebe, ki so registru
sejmov
M+A
zaposlene za polni delovni čas ExpoDataBase:
in osebe, ki so zaposlene za www.expodatabase.com ali v
krajši delovni čas in mora mednarodnem registru sejmov
izpolnjevati ostale pogoje iz JR. AUMA: www.auma.de, hkrati pa
mora imeti vsaj 10% delež tujih
razstavljavcev
med
vsemi
razstavljavci.

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1201/Sprememba_razpisa/Javni_razpis-25.7.2019.pdf

6.400.000,00 €,
Dodatne informacije v zvezi s
pripravo prijave in pojasnila k
razpisni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov indivsejmi20192022@spiritslovenia.si.

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

MGRT

Posredniško
telo

SPIRIT

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

ROK:

JAVNI RAZPIS ZA
VZPOSTAVITEV ALI
NADGRADNJO
ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA V
MSP V OBDOBJU
2019-2022 »EPOSLOVANJE
2019-2022«

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

1. 10. 2021

Upravičenci so podjetja: (i) ki
oddajo vlogo na predmetni javni
razpis (prijavitelji),
(ii) ki
izpolnjujejo
vsa
določila
predmetnega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, (iii) za
katere se izda sklep o dodelitvi
sredstev in (iv) s katerimi se
podpiše
pogodbo
o
sofinanciranju

Predmet javnega razpisa je 9.450.000
sofinanciranje vzpostavitve in
nadgradnje
elektronskega
Dodatne informacije v zvezi s
poslovanja s tujimi trgi v podjetjih
pripravo prijav in pojasnila k
in vključuje naslednje ukrepe:
razpisni dokumentaciji so
a) Elektronsko izmenjavo med prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
partnerji
posredovanega na
b) Digitalizacijo nastopov na elektronski naslov:
eposlovanje@spiritslovenia.si
sejmih
.
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe,
f)
Krepitev
usposabljanja

kompetenc

-

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022_Sprememba_26.10.2018.pdf

MGRT

SPIRIT

ROK: 30. 9.
2021

JAVNI RAZPIS
»KREPITEV
TRŽENJA
BLAGOVNIH
ZNAMK NA TUJIH
TRGIH PREK
SHOWROOMOV«

ROK: 30. 9.
2022

Mikro, mala in srednja podjetja, Predmet javnega razpisa je 4.700.000,00EUR.
ki želijo izboljšati konkurenčnost sofinanciranje
upravičenih
svojih poslovnih procesov
stroškov
krepitve
trženja
Dodatne informacije v zvezi s
blagovnih
znamk
preko pripravo prijave in pojasnila k
showroomov na tujih trgih.
razpisni dokumentaciji so
Z javnim razpisom se bodo lahko prijavitelju dosegljive na
sofinancirale operacije v dveh podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
sklopih:
elektronski naslov:
a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih showroom@spiritslovenia.si.
znamk na showroomu v tujini
b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim
agentom na tujem trgu
Dodeljena
sredstva
za
sofinanciranje
posamezne
operacije ne morejo biti nižja od
30.000,00 EUR in ne višja od
100.000,00 EUR

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf

MGRT

SPS

VAV-7 - VAVČER
ZA DVIG
DIGITALNIH
KOMPETENC..

22/2019,

5.4.2019

47/2019

26.7.2019

SKRAJNI
ROK ZA
ODDAJO
VLOG JE
31.3.2023

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge.

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov usposabljanja za dvig
digitalnih kompetenc. Minimalna
višina subvencije je 1.000,00
EUR,
maksimalna
višina
subvencije pa 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV)
ni upravičen strošek

4.000.000,00 EUR
Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

Prijavitelj mora imeti na dan
oddaje
vloge
vsaj
1
zaposlenega in izpolnjevati
ostale pogoje iz JR

elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge.

2.000.000,00 EUR

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/KOMPETENCE/06.09/1.-JP---kompetence-3.4.2019-TZ.pdf

MGRT

SPS

VAV-1 - VAVČER
ZA CERTIFIKATE
KAKOVOSTI

URL
25/19

19.4.19
6.9.19

54/19

SKRAJNI
ROK ZA
ODDAJO
VLOG JE
31.3.2023

Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov
pridobivanja
oz.
vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme vodenja in proizvodov, ki
so
pridobljeni
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovre
dnih slovenskih standardov (ISO,
IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC
in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS,
Prijavitelj mora imeti na dan BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
oddaje
vloge
vsaj
1
zaposlenega in izpolnjevati
ostale pogoje JR.

Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/CERTIFIKATIKAKOVOSTI/06.09/1.-JP---certifikat-kakovosti_spremembe-6.9.2019---final.pdf

MGRT

Slovenski
podjetniski
sklad

JAVNI RAZPIS P4D
2019 -2023 SPODBUDE ZA
DIGITALNO
TRANSFORMACIJO
MSP

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-685/

18. 10. 2019

ROKI ZA
ODDAJO VLOG
SO:

- 1. april
2021, 1. junij
2021 in 1.
september
2021, za
pridobitev
sredstev v
letu 2022 in
- 1. april
2022, 1. junij
2022 in 1.
september
2022, za
pridobitev
sredstev v
letu 2023.

So mikro, mala in srednje
velika podjetja, z najmanj 5
zaposlenimi na dan oddaje
vloge

Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje upravičenih
stroškov (subvencija) za
zagotovitev tehnične
opremljenosti in digitalne
transformacije ključnih
proizvodnih in poslovnih
procesov.

Okvirna skupna višina
sredstev, ki so na
razpolago za izvedbo
javnega razpisa, je
12.400.000,00 evrov in
sicer
samo
za
programsko
območje
kohezijska
regija
Vzhodna Slovenija.
Več informacij in celotno
dokumentacijo javnega
razpisa
najdete
na
spletnih
straneh Slovenskega
podjetniškega sklada.

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

MGRT

Posredniško
telo

Slovenski
podjetniški
sklad

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Datum

VAV-13 - VAVČER
ZA PRENOS
LASTNIŠTVA

Status

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot kapitalske
družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki

Namen in cilj javnega poziva je
spodbuditi mikro, mala in srednje
velika podjetja k izvedbi aktivnosti
za pripravo in izvedbo prenosa
lastništva, z namenom, da se
ohranijo delovna mesta, da
poslovni subjekt posluje naprej in
se poveča njegova
konkurenčnost, dodana vrednost
oz. prihodki od prodaje.

Okvirna skupna višina
sredstev, ki so na
razpolago za izvedbo
javnega razpisa, je
1.000.000,00 evrov.

V skladu z 11. členom
Uredbe, ki ureja
žledolom, in 11. členom
Uredbe, ki ureja
vetrolom, so upravičenci
do podpore fizične in

Predmet javnega razpisa je
podpora za dela za odpravo
škode in obnovo gozdov,
poškodovanih zaradi
žledoloma med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014, zaradi
napada prenamnoženih
populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma, zaradi
vetroloma med 11. in 13.
decembrom 2017 in zaradi
vetroloma med 29. in 30
oktobrom 2018.

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša do vključno
1.000.000 EUR.

Rok za oddajo

31. 3. 2023
DO 23.59

Več informacij in celotno
dokumentacijo javnega
razpisa
najdete
na
spletnih
straneh Slovenskega
podjetniškega sklada.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-vavcer-za-prenos-lastnistva/

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

4. JAVNI RAZPIS ZA

AKTIVNOST DELA
ZA ODPRAVO
ŠKODE IN
OBNOVO GOZDA
IZ PROGRAMA
RAZVOJA
PODEŽELJA 20142020

ODPRTI 31.12.2024

pravne osebe, ki so lastniki

gozdov

INFO:

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

MGRT

Slovenski
podjetniški
sklad

JAVNI RAZPIS P7-2
2020 COVID
MIKROKREDITI
2020, 2021

7.12. 2021

Mikrokredit po tem
javnem razpisu je lahko
odobren samostojnemu
podjetniku ali pravni
osebi, organizirani kot
gospodarska družba ali
zadruga z omejeno
odgovornostjo (obe
imata lahko tudi status
socialnega podjetja v
skladu z zakonom, ki
ureja socialno
podjetništvo) s sedežem
v Republiki Sloveniji
(kreditojemalec), ki
izpolnjuje vse pogoje
določene v točki 4.1. v
razpisu.

Namen javnega razpisa je
neposredno zagotavljanje
ugodnih virov financiranja
mikro, malim in srednje
velikim podjetjem ter
zagotoviti hitro in ugodno
financiranje za omilitev
posledic epidemije nalezljive
bolezni COVID-19 na
gospodarstvo.

Skupna višina sredstev, ki
so na razpolago za izvedbo
predmetnega
javnega
razpisa je 56.629.228,80
EUR, in sicer: ➢ za
programsko
območje
Kohezijske
regije
Vzhodne Slovenije v
višini 25.539.782,19 EUR

Najnižji znesek kredita
znaša
5.000
EUR,
najvišji 25.000 EUR.
Več informacij in celotno
dokumentacijo javnega
razpisa
najdete
na
spletnih
straneh Slovenskega
podjetniškega sklada.

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

3. JAVNI RAZPIS ZA
OPERACIJO
UREDITEV GOZDNIH
VLAK, POTREBNIH
ZA IZVEDBO
SANACIJE GOZDOV
IZ PRP 2014-2020

odprti 31.12.2024

V skladu z 19. členom
Uredbe, ki ureja žledolom, in
19. členom Uredbe, ki ureja
vetrolom, so upravičenci do
podpore fizične in pravne
osebe, ki so lastniki gozdov

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/

Predmet javnega razpisa je
podpora za naložbe v
gradnjo, rekonstrukcijo in
pripravo gozdnih vlak,
potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov, poškodovanih zaradi
žledoloma med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014, zaradi
napada prenamnoženih
populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma, zaradi
vetroloma med 11. in 13.
decembrom 2017 in zaradi
vetroloma med 29. in 30
oktobrom 2018.

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša do vključno
370.000 EUR.
info:
INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

zaprti 27.1.2021

Upravičenec do podpore je Predmet javnega razpisa Višina razpisanih
določen v 6. členu Uredbe.
so
naložbe
kmetijskih nepovratnih sredstev
znaša do vključno

gospodarstev iz 1. in 7.
9.015.046 EUR.
točke prvega odstavka 5.
člena Uredbe
info:

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel.: 01
580 77 92, Fax.: 01 478
92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

16. JAVNI RAZPIS ZA
PODUKREP 4.1
PODPORA ZA
NALOŽBE V
KMETIJSKA
GOSPODARSTVA ZA
LETO 2020

17. JAVNI RAZPIS ZA
PODUKREP 4.1
PODPORA ZA
NALOŽBE V
KMETIJSKA
GOSPODARSTVA ZA
LETO 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/17-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

zaprti 27.1.2021

Upravičenec do podpore je Predmet javnega razpisa Višina razpisanih
določen v 7. odstavku 6. so
naložbe
kmetijskih nepovratnih sredstev
znaša do vključno
členu Uredbe.
gospodarstev iz 10. točke
4.000.000 EUR.

prvega odstavka 5. člena
Uredbe
info:

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel.: 01
580 77 92, Fax.: 01 478
92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

SPIRIT
SLOVENIA

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH
NASTOPOV
PODJETIJ NA
MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI V
LETIH 2019-2022

16. 11. 2018

ZAPR
TI

Roki za oddajo
vlog so:
14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 in
16. 5. 2022.

Upravičenci so določeni v
razpisu.
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje predstavitve
izdelkov ali storitev MSP-jev
na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022 zaradi
okrepitve mednarodne
konkurenčnosti MSP.

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša 6.400.000,00 €
INFO: agencija Spirit

https://www.spiritslovenia.si/razpis/310

Zavod RS za
zaposlovanje

PUM-O: PROJEKTNO
UČENJE MLAJŠIH
ODRASLIH

V PUM-O se lahko
vključiš, če si starejši od
15 let in mlajši od 26
let, pri tem pa:

PUM-O je tvoja priložnost:
da se družiš in sodeluješ z
vrstniki,da ustvarjalno preživljaš
svoj čas,da se odločiš o svoji
prihodnosti in poklicu,da se
pripraviš na ponovno vključitev v
izobraževanje ali zaposlitev.

Povrnemo ti lahko naslednje
stroške, in sicer mesečno za
pretekli mesec:
-

• si opustil šolanje in si
pri nas prijavljen med
brezposelnimi ALI
• si pri nas prijavljen med Za kaj gre?
drugimi iskalci zaposlitve.

Da nisi pozabljen, da kaj
zanimivega počneš, da
se česa novega naučiš, da
sprostiš svojo domišljijo.
In še:
Da se imaš dobro, da razvijaš
svoje sposobnosti,da se uveljaviš
in izkažeš,da kaj narediš iz sebe.
Ne pozabi:
V PUM-U lahko ostaneš s ciljem,
da se na koncu vrneš v šolo ali
poiščeš zaposlitev. PUM-O ti
omogoča tudi vključitev v druge
programe, ki ti pomagajo do
zaposlitve.
Ob zaključku PUM-A
dobiš potrdilo, kaj si počel in
dosegel v programu, kaj znaš in
česa vse si se naučil.

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/pum-o

-

Dodatek za prevoz – potni
stroški za vsak dan tvoje
dejanske udeležbe v
PUM-U, znašajo 0,15
EUR za vsak kilometer od
kraja tvojega bivanja do
PUM-A in nazaj (kadar je
med obema krajema
najmanj 1 kilometer v eno
smer).
Dodatek za aktivnost –
znaša 1,20 EUR oziroma
0,75 EUR za vsako
uro tvoje dejanske
udeležbe v PUM-U.
Izplača se za program, ki
traja najmanj 100 ur.

INFO:
Pri svojem osebnem
svetovalcu na uradu za delo,
kjer si prijavljen kot
brezposeln ali iskalec
zaposlitve ali
posameznih izvajalcih PUM-A.

•

OBČINA ORMOŽ

..

MREŽNI
PODJETNIŠKI
INKUBATOR
ORMOŽ - MPI

..

JAVNI POZIV ZA
IZDELAVO
SEZNAMA
PONUDNIKOV
POSLOVNIH
PROSTOROV V
MESTU ORMOŽ,
KATERE SO
LASTNIKI
PRIPRAVLJENI
DATI V NAJEM

https://mpi-ormoz.si/mpi/javni-poziv-ponudnikom-poslovnih-prostorov-v-ormozu/

ODPRTI

ROK ZA
PRIJAVO JE
DO PREKLICA

Lastniki praznih poslovnih Namen javnega poziva je INFO:
prostorov na območju izdelati
seznam
praznih Polona Kukovec Lakota
občine Ormož.
poslovnih prostorov v mestu info@mpi-ormoz.si
Ormož, katere so lastniki
•
pripravljeni dati v najem,
zainteresiranim za izvajanje
poslovne dejavnosti.
Cilj tega poziva je oživeti
mesto Ormož ter zapolniti
prazne kapacitete poslovnih
prostorov s potencialnimi
podjetji, kateri so člani
podjetniškega inkubatorja ter
drugimi zainteresiranimi, ki se
ukvarjajo
s
poslovnimi
dejavnostmi in tako doprinesti
k
večanju
podjetniške
ambicioznosti.

