
    

 

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev 

za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.  

  

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica vas vabi na  

 

brezplačno delavnico 

 

»NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V TURIZMU« 

 

CERJE – Pomnik miru 

 

 ponedeljek, 24.2.2020 ob 16.00 

 

 

 

Razmišljate o tem, da bi v letu 2020, 2021 ali 2022 energetsko obnovili stavbo, prenovili fasado, zamenjali 

napravo za proizvodnjo toplote oz. za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije? Ali pa 

zamenjali kurilno napravo, vgradili energetsko učinkovitejšo razsvetljavo ali zamenjali sistem ogrevanja oz. 

hlajenja? Boste izvajali ukrepe za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode oz. za zmanjšanje količine 

nastalih odpadkov ali druge aktivnosti na področju turizma? 

 

Mala in srednja podjetja iz občin Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Renče-Vogrsko, ki se kot pravna ali 

fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma (restavracije in gostilne, oddajanje 

zasebnih sob gostom, hoteli, nastanitveni obrati itd.) imajo za te in podobne ukrepe možnost pridobitve 

nepovratnih sredstev do 70% upravičenih stroškov investicije preko javnega razpisa MGRT »Podpora 

mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske 
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učinkovitosti«, obenem pa še dodatnih do 20% upravičenih stroškov preko javnega razpisa Eko sklada, 

skupno torej do 90% upravičenih stroškov investicije. 

 

V ponedeljek, dne 24. 2. 2020 ob 16.00 uri vas vabimo na delavnico, kjer bo predstavljen javni razpis 

»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske 

učinkovitosti« ter razpisi Eko sklada. S predavatelji se boste lahko dogovorili tudi o možnostih priprave 

vloge in razpisne dokumentacije. 

Turizem Miren-Kostanjevica bo predstavil tudi druge spodbude in aktivnosti na področju turizma v Občini 

Miren-Kostanjevica. 

 

Predavatelji: GOLEA: Rajko Leban, Janez Melink, Martin Murovec. OOZ NOVA GORICA: Roberta Filipič. 

Miren Kras: mag. Ariana B. Suhadolnik 

 

Kje: Pomnik miru na Cerju, Lokvica 35, 5291 Miren 

 

Prijave: Prijave zbiramo do petka, 21. 2. 2020 do 12.00 ure na elektronski naslov: roberta.filipic@ozs.si z 

navedbo sledečih podatkov: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja – nad ali pod 5 let, ime in 

priimek udeleženca in kontakt. 

 

 
Delavnica je za udeležence brezplačna, organizirana v projektu SPOT. 
 
Dodatne informacije: Območna Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, T: 05 330 66 00 (Roberta Filipič). 
 
Vljudno vabljeni. 
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