VABILO
SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada,
predstavitev DIH Slovenija in LCA analize«,
ki bo v petek, 25. 03. 2022, z začetkom ob 9. uri.
Program spletnega seminarja:
9:00 - 9:10
9:10 – 9:40
9:40 – 10:10
10:10 – 10:40

Uvodni pozdrav.
LCA analiza življenjskega cikla (LCA–Life Cycle Assessment), Rebeka
Kovačič, zunanja sodelavka SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Predstavitev programov Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija (DIH
Slovenija), Karolina Kosjek, strokovna sodelavka.
Predstavitev finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada,
strokovni sodelavec SPS.

Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo trajal 2 pedagoški uri. Namenjen je mikro,
malim in srednje velikim podjetjem.

Prijava: Udeležba je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice.
Prijave zbiramo do srede, 23. marca 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega
seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vsebina spletnega seminarja:
Analiza življenjskega cikla (LCA - Life Cycle Assessment) je mednarodno standardizirana
metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega
življenjskega cikla. Je celovita analiza, s katero kvantificiramo različne vplive na okolje in
zdravje, ki jih v svojem življenjskem ciklu povzroči nek proizvod ali storitev. Za izdelavo LCA
analize je možno pridobiti vavčer, preko katerega se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega
izvajalca.
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH Slovenije) je osrednja nacionalna točka za
zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj. Omogoča digitalno
transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja
storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks
na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.
Slovenski podjetniški sklad je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje
velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in
vsebinske spodbude. Predstavljene bodo spodbude so in bodo na voljo podjetjem v letu 2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.

