#investEU - poiščite naložbene priložnosti na dogodku

ABC EFSI-ja,
ki bo na GZS, OZ Postojna (v sejni dvorani), Cankarjeva 6, Postojna,
v sredo, 12. aprila, ob 10. uri
Gospodarska in finančna kriza je močno zmanjšala obseg javnih naložb v EU. Če hočemo obrniti ta
negativen trend, oživiti evropsko gospodarstvo in ustvariti nova delovna mesta, potrebujemo
skupne in usklajene ukrepe na evropski ravni. Eden izmed njih je naložbeni načrt za Evropo, ki
podpira naložbe v državah članicah kot tudi čezmejne projekte. Ključni element načrta je Evropski
sklad za strateške naložbe (EFSI).
RRA Zeleni kras in Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije, v sodelovanju s
Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, v sklopu dogodkov "ABC EFSI-ja" organiziramo
delavnico, na kateri vas bomo seznanili z naložbenim načrtom za Evropo in podali praktična navodila
za pripravo projektov.
Dogodek je namenjen velikim, srednjim ter malim podjetjem in vsem javnim institucijam.
PROGRAM DOGODKA:
10:00 – Pozdrav moderatorja
10:05 – Sklop 1: predstavnice/-ki Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji – predstavitev
Naložbenega načrta za Evropo
10:20 – Vprašanja udeleženk/-cev
10:30 – Sklop 2: predstavnice/-ki SID Banke – predstavitev Evropskega sklada za strateške naložbe
(EFSI) in vloge SID Banke
11:00 – Vprašanja udeleženk/-cev in odmor za mreženje
11:30 – Sklop 3: Slovenski podjetniški sklad – predstavitev Jamstva za bančne kredite za mala in
srednja podjetja (MSP) s podporo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) ter ostale sheme iz
EU sredstev
12:00 – Vprašanja udeleženk/-cev
12:15 – Sklop 4: GOLEA – primer dobre prakse: projekt Tehnična pomoč ELENA
12.45 – Vprašanja udeleženk/-cev
13:00 – Individualna svetovanja SID Banke za zainteresirane (le ob predhodni prijavi)
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 4. aprila, na e-naslov: info@rra-zk.si ali
tel. št.: 05 721 22 42.
Na tem naslovu sprejemamo tudi vprašanja, ki se vam morebiti porajajo že pred razpravo, in prijave
na individualna svetovanja SID banke.
Več informacij o dogodkih: http://www.europedirect.si/sl/abc-efsi-ja
Prijazno vabljeni!

