
nAktualno
RAG0R uspel pridobiti dodatna stedstva za suetovanie

potencialnim inovativnim podietiem
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je na razpisu r.podporo nacionalnemu sistemu inovacij

INO 201 I Tehnolo5ke agencije Slovenije (TIA) r' konzorcijr-r z r odilnim partnerjem Zavodom TC
SEMTO uspela pridobil dodatno soflnanciranje za svetovanje potencialnim podjetnikom pri
pripravi in analizi poslovnih nadrtov, pridobivanju nepovratnih sredstev ali ugodnih posojil, vo-
denju podjetja v za(etnifaziter odpiranju podjetja. Svetovanja iz omenjenih podrodrj so brez-
pladna. Projekt delno soflnancira Ministrstvo za visoko Solstvo, znanost in tehnologijo (MVZTt
v sodelovanju z Javno agencijo za tehnolo5ki razvoj (TIA), so sporodili iz RAGOR-ja.
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Uabilo na Eezmejno ste6anie podietnikou
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Razvojna agencija zgornje Gorenjske v sklopu projekta REGIOLAB in v sodelovanju z

Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, Obdino Bek5tanj ter krajevno EL orgamzira dezmejnn
sredanje podjetnikov zgornje Gorenjske in Koro5ke. Sredanje bo potekalo v detrtek. 22. septeml
bra 2011, s pridetkom ob 14. uri  v Kulturnem domu Lode.

Program sredanja - 14.00 Sprejem v KD Lode (uvodni pozdrav, predstavitev obdine in njenega
gospodarstva, predstavitev delovanja slovenske skupnosti v obdini, predstavitev SGZ); 15.00
Ogledi primerov dobrih praks (ogled treh podjetij v obdini - razh(na podrodja); 18.00 Poslovno
sredanje podjetnikov (poslovno sredanje podjetnikov z moZnostjo izmenjave podatkov, dodatne
informacije za slovenska podjeqa in posameznike glede delovanja na avstrijskem trgu, pogos-
titev).

UdeleZba na sredanju je brezpladna. Prijave na poslovno sredanje so obvezne . Zaradi nemotene
izvedbe dogodka vas prosimo, da svojo udeleZbo potrdite do petka, 16. septembra20ll na elek-
tronski naslov dinaZragor.si ali urska.zeleznikarZragor.si. Za sodelujode s slovenske strani bomo
organizirali tudi brezpladen avtobusni prevoz.

Vabljeni vsi, ki vas zanima izmenjava kontaktov z avstrijskimi podjedi, ogled dobrih praks ter
dodatne informacije o delovanju in poslovanju na avstrijskem trZiSdu.

Dogodek je organiziran v sklopu projekta REGIOLAB, ki se tzvaja v okviru OP SI-AT 2007-
2013. Dogodek delno financira Evropska r-rnija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Po poti starei5ih
druiinskih fotografii

Kdo jih pozna?
V okviru Sir5e raziskave Muzej-

skega druitva Bled o prebivalcih
vasi Mlino (1840-1940) smo prejel i
Stevilne fotografije druZin, za katere
ne moremo ugotoviti, kdo so osebe
na fotografijah. Slika, ki jo objav-
ljamo, je po vsej verjetnosti nastala
okoli leta 1920. Na sliki je ena od
mlinskih druZin. HvaleZni bomo
vsakomur, ki bi lahko posredoval
kak5ne podatke o osebah na fo-
tografiji. Kontaktna oseba je pred-
sednik Muzejskega dru5tva Bled,
Sredo Vernig, tel. 041 761 293 ali
sreco.vernig@kovinska-bled. si

Upravna enota Radovljica Sredo Vernig


