Murska Sobota, 9.7.2018
Razvojni center Murska Sobota vas v sodelovanju s SPOT svetovanje Pomurje
vabi na delavnico na temo

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
ki bo

17. julija 2018 ob 10.00 uri
v prostorih socialnega podjetja Mensana,
Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota.

Komu je delavnica namenjena:
Delavnica je namenjena registriranim socialnim podjetjem, ki delujejo na območju
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, tj. na območju 27 občin
v Pomurju ter 3 občin Upravne enote Ormož (Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž).
Vsebina delavnice:
▪ Predstavitev Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski
regiji v obdobju 2018-2019,
▪ Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
podjetništvu in ukrepov podpore ustanavljanju in delovanju socialnih podjetij.
Vsebina delavnice bo podrobneje predstavljena s strani predstavnikov Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijave:
Prijave sprejemamo do najkasneje ponedeljka, 16.7.2018 do 12. ure na e-mail:
sonja.vrataric@rcms.si oz. na telefonsko številko: 040 716 976.

Vljudno vabljeni!

Razvojni center Murska Sobota, v sodelovanju s SPOT svetovanje Pomurje
Bojan Kar, l. r.
Direktor

Priloga:
prijavnica

Delavnica je za udeležence brezplačna.

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Kontakt, e-pošta:

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene vabljenja dne
17. 7. 2018.
Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo
za namene izvajanja in spremljanja Instrumenta 3: Spodbujanje socialnega podjetništva,
v okviru Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v
obdobju 2010-2019, za namene informiranja in obveščanja o vsebinah s področja
socialnega podjetništva ter za namene izvajanja in spremljanja evropskega
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do
31.12.2022.
Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice
fotografirana, zato v kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani,
imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo
iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija

