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SPOT svetovanje Obalno-kraška regija 

SPOT svetovanje Obalno-kraška regija organizira delavnico, ki je namenjena  velikim in malim podjetjem, s.p.-

jem, javnim zdravstvenim in zasebnim zavodom, zadrugam, podjetniškim podpornim inštitucijam v regiji ter 

mladim.  

Dogodek je brezplačen. Zaradi organizacije dogodka vas vljudno vabimo, da svojo udeležbo prijavite na: 

kristina.marsic@pgz-slo.si 

Vabimo vas na predstavitev možnosti pridobitev finančnih sredstev na razpisih v letu 2018  

FINANČNE SPODBUDE ZA MSP IN POTENCIALNE PODJETNIKE V 

2018 

 
Program: 

 

• Regijska štipendijska shema – do 80 % sofinanciranja štipendij (Tina Jančar Matekovič)  

• Možnost financiranja investicij in obratnih sredstev za podjetnike v Obalno-kraški regiji (Irena Cergol)  

• Kako do novih svežih idej? Predstavitev Evropskega programa izmenjave podjetnikov (Tina Primožič) 

 

 

 

 

 

 

 

Opis programa – delavnica Finančne spodbude za MSP in potencialne podjetnike v 2018 

 

Regijska štipendijska shema – do 80 % sofinanciranja štipendij  

Regijska štipendijska shema (RŠS) je instrument za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in 

študente, ki jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja zaposlijo. Višino štipendi-

je dodeli delodajalec skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1). Sofinanciranje prispevajo Republika Slovenija 

in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada skladno z ZŠtip-1 ter občine v regiji. Skupna višina 

sofinanciranja za delodajalce iz regije znaša med 60%  oz. 80 % podeljene štipendije (za deficitarne poklice). 

Upravičeni delodajalci so mala in velika podjetja, s.p.-ji, družinska podjetja, javni in zasebni zavodi. Štipendisti s 

Kdaj:  petek, 9.3.2018 od 13 do 15 ure 

Kje:  Primorska gospodarska zbornica 

Ferrarska 2 (Ogrlica), Koper 
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kadrovskimi štipendijami RŠS lahko istočasno zaprosijo še za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova 

štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.  

Možnost financiranja investicij in obratnih sredstev za podjetnike v Obalno kraški regiji  

Garancijska shema in Regijska garancijska shema predstavljata instrument finančne spodbude za podjetja v 

Obalno kraški regiji. Ukrep, ki ga izvaja RRC Koper, deluje  na osnovi zelo enostavnega mehanizma; s svojim pre-

moženjem nudi garancijo za posojilo, ki ga je podjetje zaprosilo pri sodelujočih bankah. Upravičenci so gospo-

darske družbe, samostojni podjetniki in zadruge ter socialna podjetja. Najvišji znesek kredita je lahko 500.000,00 

EUR, najvišji znesek financiranja obratnih sredstev pa 200.000,00 EUR. Črpanje kredita je namensko, in sicer za 

stroške materialnih in nematerialnih investicij, stroške obratnih sredstev, stroške promocijskih aktivnosti, stroš-

ke zagona podjetja, stroške priprave/izdelave razvojne in investicijske dokumentacije, stroške plač novo zapos-

lenih v podjetju za največ 6 mesecev in stroške pridobivanja intelektualnih pravic. Doba vračanja kredita je naj-

več do 8 let, podjetje pa lahko pridobi do 80% zavarovanje za odobreno posojilo.  

Erasmus za mlade podjetnike   

Erasmus za mlade podjetnike je evropski program namenjen mladim in že izkušenim podjetnikom.  Program 

mladim podjetnikom omogoča pridobiti spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje mladega podjetja; izku-

šenim podjetnikom, pa omogoča, da gostijo mladega podjetnika, postanejo njegov mentor, z njim izmenjajo 

izkušnje in nove ideje, poiščejo možne poslovne partnerje, ter si tako olajšajo dostop do novih trgov in izvejo več 

o priložnostih v drugi državi EU.   

 

 


