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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA- Podpora na Vaši podjetniški pot
Točka SPOT Svetovanje Savinjska je
del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja
brezplačne podporne storitve države
za potencialne podjetnike in podjetja
v vseh fazah razvoja.

tematik, marketinga, digitalnih kompetenc in digitalnega poslovanja,
poslovnega komuniciranja, do aktualnih zakonskih vsebin. Vabila na
naše dogodke in druge aktualne
podjetniške novice lahko spremljate
na naših spletnih straneh in preko
Da lahko zagotavljamo brezplačne medijev.
storitve v celotni Savinjski regiji se
je v partnerstvo povezalo 7 partner- Aktualne podjetniške
jev, poleg Šolskega centra Slovenske
Konjice-Zreče, enota SIC Izobraževan- spodbude
je odraslih in svetovanje so v partner- Aktualne razpise lahko spremljate na
stvu še Območna obrtno-podjetniška spletnih straneh Slovenskega podzbornica Celje, Zbornica zasebnega jetniškega sklada, Ministrstva za gosgospodarstva Žalec, Razvojna agenci- podarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT
ja Savinja, Razvojna agencija Sotla, Slovenija, na spletni strani eu-skladi.
Savinjsko-šaleška gospodarska zbor- si ali pa se na spletni strani SPIRIT
nica in Razvojna agencija SAŠA d.o.o. Slovenija naročite na tedenski spletÿ
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ni časopis Moj spletni priročnik, kjer 56
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Projekt SPOT Svetovanje Savinjs- so zbrane vse aktualne podjetniške
ka poteka že četrto leto. V preteklih informacije ali pri SPOT svetovalcih. ÿSPIRIT Slovenija vabi k prijavi na Javni
ÿrazpis za sofinanciranje individualnih
treh letih je osem svetovalk opravilo Izpostavimo jih samo nekaj:
nastopov podjetij na mednarodnih
4.760 svetovanj, organizirale smo 211
ÿ
letih
delavnic, usposabljanj in drugih do- Za MSP so najbolj aktualni Vavčerÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿsejmih
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potengodkov ter opravile številne druge in- ski pozivi Slovenskega podjetformativne in promocijske aktivnosti niškega sklada. Trenutno so obja- ciala, Javno povabilo za sodelovanza pospeševanje podjetništva. Ver- vljeni naslednji vavčerji Vavčer za je pri projektu »Slovenija na EXPO
jamemo, da smo v tem času postali patente, modele, znamke, Vavčer za 2020 Dubaj«, Javni poziv za uvajanje
prepoznavna SPOT točka v regiji, na udeležbe na mednarodnih forumih; poslovne odličnosti po modelu EFQM.
kateri brezplačno svetovanje ali brez- Vavčer za udeležbo v gospodarskih Izvaja tudi program brezplačnega
plačna nova znanja pridobijo števil- delegacijah v tujino, Vavčer za pri- mentoriranja »Early Warning Slovena podjetja, podjetniki in potencialni pravo digitalne strategije, Vavčer za nia« (EWS), ki je namenjen podjetkibernetsko varnost, Vavčer za sta- jem, ki opažajo prve znake potencialpodjetniki iz celotne regije.
tusno preoblikovanje družbe, Vavčer nih težav ali se že soočajo z njimi.
Brezplačna
osnovna
svetovanja za uvajanje poslovne odličnosti po
Verjamemo, da lahko vsako podjetglede poslovne ideje, ustanavljanja modelu EFQM v mikro, mala in sredje, podjetnik in potencialni podjetnik
in zagona ter rasti in razvoja pod- nje velika podjetja, Vavčer za prenos
med naštetimi vsebinami najde nejetij, izvajamo tako na sedežu SPOT lastništva, Vavčer za prototipiranje, kaj zase. Izkoristite storitve, ki vam jo
točke v Celju, kot tudi na Šolskem Vavčer za celostno vrednotenje okol- preko naše točke SPOT Svetovanje in
centru Slovenske Konjice-Zreče, Tat- jskih vplivov (LCA), Vavčer za prido- drugih podpornih institucij daje držatenbachova ulica 2a, Slovenske Kon- bitev digitalnih kompetenc, Vavčer va na vaši podjetniški poti.
jice, na matičnih institucijah ostalih za tržne raziskave na tujih trgih in
konzorcijskih partnerjev ali mobilno. Vavčer za certifikate kakovosti.
ŠC Slovenske Konjice-Zreče,
Svetovanje se lahko zaključi tudi z
SPOT Svetovanje Savinjska,
Slovenski podjetniški sklad razpisue-postopki na SPOT portalu.
spot.konjice@gmail.com,
je tudi Garancije za bančne kredite
gsm: 031 314 809,
Vsako leto izvajamo različna pod- s subvencijo obrestne mere in Sewww.sc-konjice-zrece.si,
jetniška usposabljanja, delavnice in menski kapital - So-investiranje z zaŠC Slovenske Konjice-Zreče,
izmenjave dobrih praks, od davčnih sebnimi investitorji.
sickonjice
Projekt SPOT Svetovanje Savinjska
je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, javna agencija.
Naročnik oglasa: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SIC Izobraževanje odraslih in svetovanje, SPOT Svetovanje Savinjska

