Torek, 10. september 2019

15.00–18.00
Dvorana
Celjanka

SPIRIT Slovenija in CCPIT:

Slovensko – kitajski poslovni forum

V okviru Slovensko – kitjaskega poslovnega foruma bosta predstavljeni slovensko in kitajsko poslovno okolje
ter poslovne priložnosti. Organizirani bodo poslovni sestanki med zainteresiranimi slovenskimi in kitajskimi
podjetji ter mreženje.

Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
tanja.drobnic@spiritslovenia.si
12.30 – 14.30
Dvorana
Celjanka

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG:

»Carinske tarifne opustitve in kvote –
možnosti koriščenja za podjetja«
Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
eutrade.mg@gov.si, janez.rogelj@gov.si,

Evropska Komisija v okviru skupne trgovinske politike izvaja tudi ukrepe na področju carinskega uvoza iz
tretjih držav. Eden od ukrepov EU je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev, in sicer na podlagi zahtevkov
podjetjih iz EU.
Ta ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno ali omejeno
količino uvoza. Osnovni namen carinskih opustitev je omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin,
polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu z zmanjšanimi plačili
ali brez plačila uvoznih carin. S tem, ko se podjetjem omogoči, da se v določenem obdobju oskrbujejo po
nižji ceni, se lahko spodbudi gospodarska dejavnost v EU, izboljša konkurenčna sposobnost teh podjetij,
predvsem pa se jim omogoči, da ustvarijo nova delovna mesta in izboljšanje poslovanja.

Sreda, 11. September 2019
10.00-11.00
Mala kongresna
dvorana

DIREKTORAT ZA LESARSTVO:

»Kako lesu dodati vrednost? – Z
izobraževanjem«

Podjetjem iz lesne panoge bodo predstavljeni najnovejši ukrepi, možnosti izobraževanja in primeri dobrih
praks, s področja izobraževanja in pridobivanja kompetenc za zaposlitev v lesarstvu.

Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
Milka.bircakovic@gov.si
11.30 – 14.30
Mala kongresna
dvorana

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, DIREKTORAT ZA
INTERNACIONALIZACIJO, PODJETNIŠTVO IN
TEHNOLOGIJO
IN SLUŽBA ZA RAZVOJNA SREDSTVA:

»Podjetna Slovenija 2019–
tema: Digitalizacija prihodnost MSPjev in
Semenski kapital za razvojni preboj podjetij

Na dogodku Podjetna Slovenija 2019 bodo uvodoma predstavljene različne možnosti finančnih spodbud
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) za mikro, mala in srednje velika
podjetja. Dogodek bo razdeljen na dva večja tematska sklopa, in sicer na:
1. Tematski sklop: Digitalizacija prihodnost MSPjev
2. Tematski sklop: Semenski kapital za razvojni preboj podjetij
V okviru prvega tematskega sklopa bodo lahko podjetniki pridobili vse informacije na enem mestu v
povezavi z digitalizacijo oz. transformacijo podjetij. Predstavljene bodo enostavne spodbude manjših
vrednosti, ki jih ponuja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) v obliki vavčerjev in jim na ta način

Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
iza.verdel@slotur.com

že pomaga na poti k digitalnemu razvoju, prav tako bo SPS podrobneje predstavil nov razpis v okviru
katerega lahko podjetja prejmejo nepovratna sredstva za digitalno transformacij podjetij. Pomembno vlogo
bo v prvem delu odigralo tudi Digitalno inovacijsko stičišče (DIH Slovenija), ki podjetjem nudi pomoč pri
digitalni transformaciji, prav tako bo javna agencija SPIRIT Slovenija predstavila ukrep »e-poslovanje 20192022«.
Drugi tematski sklop se navezuje na linijo lastniškega financiranja v okviru katere SPS preko produkta
semenski kapital financira mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti. SPS letos v okviru Sklada
skladov SID banke ponuja mladim inovativnim podjetjem za hitrejši preboj na trg ter rast na trgu osvežene
razpise semenskega kapitala, ki vključujejo tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju
vlaganja v zgodnje razvojne faze inovativnih podjetij.
V okviru dogodka bo v prvem in drugem tematskem sklopu sodelovalo tudi že podprto podjetje preko SPSa
, ki bo iz prve roke predala slušateljem izkušnje o ugodnosti pridobljenih finančnih instrumentih SPSa.
Na dogodku bodo organizirane tudi INFO točke vseh sodelujočih institucij (MGRT, SPS, SID Banka, DIH
Slovenija in potencialno še katera podporna institucija MSPjem), kjer bodo zainteresirani lahko prejeli še
bolj konkretne odgovore na podlagi individualnega svetovanja.

Četrtek, 12. september 2019
9.30–12.30
Mala
kongresna
dvorana

DIREKTORAT ZA TURIZEM/ SLOVENSKA TURISTIČNA
ORGANIZACIJA:

Dvig kakovosti zaposlitev v turizmu
za zagotavljanje 5-zvezdičnih doživetij
Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
turizem.mg@gov.si

Petek, 13. september 2019

Za uresničitev zastavljenih strateških ciljev in vizije slovenskega turizma so zelo pomembni znanje, strokovnost
in kakovost storitev. Zato bo na posvetu osrednjo pozornost namenjena kadrom v slovenskem turizmu,
nadgradnji kompetenc in ustrezni motiviranosti zaposlenih. Svetovna turistična organizacija je letošnji svetovni
dan turizma posvetila temi »Turizem in delovna mesta: Boljša prihodnost za vse«. Na posvetu bodo
predstavljeni različni projekti, ki vplivajo na razvoj kadrov v gostinstvu in turizmu. Podrobneje se bomo seznanili
z nastajanjem Nacionalne sheme certificiranja podjetij na osnovi upravljanja s kadri, v kratkem bomo spoznali
namen Kompetenčnih centrov za trajnostni turizem, ki je bil oblikovan v letu 2019 in ugotovitve z izsledki
Ciljno-raziskovalnega projekta o kompetencah v gostinstvu in turizmu. Predstavljen bo javni razpis MGRT za
vodilne destinacije, kjer bodo sredstva prvič namenjena tudi usposabljanju zaposlenih v gostinsko-turističnih
podjetjih in nastajanje master planov za turistične makroregije.
Prav tako bomo predstavili novo nacionalno shemo certificiranja podjetij na osnovi upravljanja s kadri in druge
ukrepe in aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju s partnerji.
Na dogodku bomo spregovorili tudi o butičnosti v turizmu , kako butičnost razume trg in spoznali, kako je na
tem področju v Sloveniji, s poudarkom na kakovosti zaposlitev, ki so predpogoj za realizacijo 5-zvedičnih
doživetij. Predstavljeni bodo rezultati analize in podane smernice za aktivacijo večje dodane vrednosti v
slovenskem turizmu.

DIREKTORAT ZA REGIONALNI RAZVOJ:
10.00 – 11.00
Dvorana Celjanka

"Dogovor za razvoj regij«
Predhodna potrditev udeležbe na e-naslov
gregor.goropecnik@gov.si

Udeležencem dogodka bodo predstavljene aktivnosti v zvezi z izvajanjem instrumenta regionalne politike, to
je »dogovor za razvoj regij«. Na začetku predstavitve se bomo osredotočili na trenutno stanje glede izvajanja
instrumenta, ter se dotaknili izzivov in naporov, s katerimi se soočamo pri izvedbi le-tega.
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj konkretnih projektov, ki se na podlagi tega instrumenta že izvajajo ter
opozorili na ključne težave, ki smo jih zaznali tekom priprave vlog za potrditev projektov v okviru
instrumenta.

