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RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA- AKTIVNOSTI PODROBNO
Na območju razvojne koalicije »Sinergija« živi okoli 37.000 prebivalcev, registriranih je preko 900 gospodarskih
subjektov povečini malega gospodarstva, povprečna stopnja brezposelnosti znaša okoli 19%. Področje je izrazito
podeželsko (ruralno), kjer je kmetijstvo prevladujoča gospodarska dejavnost in izrazito izstopa po deležu kmečkega
prebivalstva ter neugodni demografski strukturi. Tudi koncentracija podjetniških aktivnosti na območju navedenih
občin je izrazito pod slovenskim povprečjem. Poleg kritičnega stanja (podpovprečne razvitosti) gospodarskega
sektorja štejemo med glavne razvojne ovire na tem ruralnem območju pomanjkanje učinkovitih organizacijskih in
tržnih podjetniških (infra)struktur ter storitvenih dejavnosti, pomanjkanje nosilcev novih podjetniških aktivnosti ter
nadpovprečno negativne demografske trende.
Dejavnost Razvojne agencije Sinergija, kot skupne poslovno podporne razvojne institucije občin in ostalih
partnerjev na področju pospeševanja razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja območja
nasploh, v naših ustanovnih dokumen tiho predeljujemo z naslednjimi vsebinskimi sklopi:
 vzpodbujanje aktiviranja lokalnih razvojnih potencialov ter aktiviranje in vodenje lokalne razvojne koalicije
/ razvojnega partnerstva (LRK/RP);
 iniciranje, snovanje, pripravljanje, načrtovanje, vodenje oz. koordiniranje, izvajanje in spremljanje lokalnih
razvojnih projektov – podjetniških, infrastrukturnih, prostorskih, ekoloških, kmetijskih in podjetniških
projektov v občinah ustanoviteljicah in širše
• priprava inicialnih razvojnih programov;
• snovanje in kreiranje izvedbenih projektov;
• skrbništvo oz. vodenje izvedbe razvojnih programov in izvedbenih projektov;
• snovanje, ustanavljanje in vodenje materialne in intelektualne podporne infrastrukture za
podjetništvo;
• iniciiranje in skrbništvo lokalnih razvojnih vzpodbud;
 pospeševanje razvoja podjetništva na lokalni ravni - v občinah ustanoviteljicah in širše
 izvajanje splošnega (generalističnega) podjetniškega svetovanja podjetnikom in potencialnim
podjetnikom;
 izvajanje in zagotavljanje specialističnega podjetniškega svetovanja podjetnikom in potencialnim
podjetnikom;
 organiziranje podpornega okolja ter pripravljanje, organiziranje in vodenje projektov pospeševanja
razvoja podjetništva (malega gospodarstva) na lokalni ravni;
 pomoč podjetnikom pri iskanju lokalnih in zunanjih virov za financiranje podjetniških idej oz.
aktivnosti;
 obveščanje podjetnikov o podjetniških spodbudah Republike Slovenije (npr. vzpodbude Sklada za
razvoj malega gospodarstva, garancijskih skladov, finančne pomoči za podjetnike začetnike);
 izvajanje projektov finančne podpore na lokalni ravni ter opravljanje strokovnih opravil za lokalne
razvojne sklade;
 nudenje poslovnih informacij za podjetnike (npr. o poslovnih prostorih, povpraševanjih in ponudbah,
poslovnih srečanjih, poslovne informacije iz Evropske unije) in ustrezne poslovne dokumentacije iz
mreže EIC.
 proučevanje smotrnosti in uresničljivosti podjetniških idej, preverjanje (in pomoč pri izdelavi)
poslovnih načrtov;
 preverjanje perspektivnosti gospodarskih invencij in inovacij, seznanjanje inovatorjev s podpornimi
aktivnostmi SPIM;
 usposabljanje podjetnikov za iskanje tržnih možnosti in njihovo pretvarjanje v podjetniške priložnosti;
 aktiviranje lokalnih kadrovskih potencialov, z animacijo brezposelnih oseb in kmečkega prebivalstva,
motiviranjem in vključevanjem šolajoče mladine v razvojne projekte ter organiziranje in pridobivanje
ustreznih strokovnjakov za realizacijo projektov;
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vključevanje v sanacijo enot malega gospodarstva in sodelovanje pri projektih prestrukturiranja večjih
sistemov;
promoviranje podjetništva (malega gospodarstva) na lokalni ravni;
pripravljanje analiz in poročil o stanju (malega) gospodarstva na lokalni ravni;

 priprava načrtov za samozaposlitev ter oblikovanje in pomoč pri organiziranju zaposlitvenih projektov v
lokalnih skupnostih (programi javnih del, kooperative, druge povezave) za brezposelne osebe in iskalce
zaposlitve;
 ocenjevanje potreb po usposabljanju ter organiziranje in izvajanje strokovnega izobraževanja oz.
usposabljanja za podjetnike, brezposelne in kmečko prebivalstvo s področja podjetništva, turizma, kmetijstva,
dopolnilnih dejavnosti ipd;
 vrednotenje, promocija in trženje neizkoriščenih razvojnih potencialov ter pripravljanje in organiziranje
izvedbe predstavitev in promocije razvojnih projektov;
 promocija občin in turistični marketing ter organiziranje in usklajevanje načrtovanja in delovanja vseh
dejavnikov, ki lahko vplivajo na turizem v občinah (turističnih, trgovskih in gostinskih podjetij; turističnih
organizacij; krajevnih skupnosti; občinskih oblasti in uprave; državnih oblasti in uprave; izobraževalnih in
kulturnih ustanov itd.);
 izvajanje ponudbeno povpraševalnih aktivnosti občin na področju gospodarskih povezav z okoljem;
 organiziranje podjetnikov in svetovalcev ter inovatorjev na lokalni ravni;
 organiziranje in servisiranje gospodarskih zvez in združenj v občinah;
 obveščanje prebivalcev in lokalnih oblastnih struktur o razvojnih spodbudah Republike Slovenije in EU ter
pomoč pri pridobivanju denarja iz državnih financ za raven občin, krajevnih skupnosti, vasi in podjetij;
 vključevanje v tujo tehnično pomoč, pomoč lokalnim skupnostim pri pridobivanju finančnih pomoči iz
mednarodnih virov (Evropska Unija - PHARE, CBC, (pred)strukturni skladi) in transferjih podjetniških
programov iz tujine;
 iskanje investitorjev izven občin ustanoviteljic;
 konstruktivno sodelovanje pri aktivnostih in projektih regionalnih razvojnih agencij;
 sodelovanje z upravnimi enotami in drugimi državnimi institucijami s ciljem pospeševanja razvoja lokalnega
okolja;
 opravljanje drugih nalog v dogovoru z partnerji in naročniki.

Poleg naštetih nalog je potrebno vključiti še storitve oz. naloge, ki jih bo Razvojna agencija redno opravljala za
oziroma ob podpori državnih institucij, v prvi vrsti PCMG in ZRSZ ter drugih državnih partnerjev, ki bodo iniciirali ali
podprli določene projekte.
Poleg temeljnih izhodišč in usmeritev za delovanje Razvojne agencije Sinergija za potrebe oz. ob podpori navedenih
partnerskih institucij, ki so zapisane v poslovnem načrtu o ustanovitvi RC oz. RA Sinergija, predvidevamo, da bo
naše (so)delovanje temeljilo na v preteklih letih utečenih načelih in principih, pri čemer bomo dali poudarek
predvsem aktivnostim v okviru našega razvojnega partnerstva na področju vzpodbujanja in pospeševanja razvoja
podjetništva oziroma podjetnosti ljudi in razvoja človeških virov kot temeljnega razvojnega resursa vsakega okolja..
Bistvo oblikovanja naše ponudbe je doseči sinergijske učinke, povečati povpraševanje uporabnikov, povečati lastno
učinkovitost, zadovoljiti skupne interese naše razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, pričakovanja okolja in
posameznih članov koalicije.
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