
 

 

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

Slovenija, javna agencija 

 
   

Murska Sobota, 26.2.2019 
 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

Kako uspešno prijaviti ter voditi  
razvojno-inovativne projekte 

in 
kako prijaviti inovacijo na razpis za priznanje GZS/PGZ 

za inovacije 2019?  
ki bo 

 

22. marec 2019, med 12.00 in 14.30 uro 
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  

(dvorana IV. nadstropje) 
 

 

Namen delavnice 
GZS vsako leto preko regionalnih zbornic podeljuje priznanja za inovacije v posamezni regiji, 
najboljše inovacije pa se uvrstijo na nacionalno raven. Nacionalna priznanja najboljšim 
inovacijam bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2019, ki bo potekal 25. 9. 2019 na Brdu pri 
Kranju.  
 
V tem letu je GZS prenovila prijavni obrazec in metodologijo za ocenjevanje inovacij, ki sledi 
smernicam za prijavo inovacijskih projektov na evropske razpise in mnogim tujim razpisom za 
nagrade za inovacije. 
 
 

Vsebina/program 
Delavnica bo namenjena predstavitvi razpisa za inovacije GZS, v nadaljevanju pa bo sledilo 
predavanje na temo uspešne prijave in vodenja razvojnih projektov.  
 

Strokovni izvajalec 
 

- Dr. Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost pri GZS 
Predstavitev razpisa in predavanje bo izvedel dr. Aleš Ugovšek, vodja področja tehnološki 
razvoj in inovativnost na GZS. Predavanje bo osnovano na večletnih izkušnjah predavatelja z 
nacionalnimi in mednarodnimi razpisi ter razvojnimi projekti. 
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Trajanje delavnice 

- skupaj 3 šolske ure 

 
Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 20.3.2019 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev! 
 

 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 22.3.2019. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo 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. 
 
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 Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

 
PRIJAVNICA  

 
Ime in priimek: 
 

 

 
Podjetje/institucija:  

 
Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 

 
Kontakt, e-pošta:  

 
 


