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JAPTI – Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije

Tuje neposredne investicije
•Trženje Slovenije kot lokacije za TNI
•Storitve za investitorje (informacije, izbira
lokacij, obiski in sestanki,…)
•Finančne spodbude za tuje investitorje
•Rast in razvoj investicij

Internacionalizacija
•Spletni portal za slovenska podjetja
•Poslovne delegacije
•Financiranje poslovnih klubov
www.Izvoznookno.si
www.Sloveniapartner.com

www.business-zones.si
www.InvestSlovenia.org

JAPTI
Predstavništva slovenskega gospodarstva
•Milano
•Düsseldorf
•Istanbul
•Bucharest
•Shanghai
•Kazan
•Sao Paulo

Podjetništvo
•Oblikovanje in razvoj podjetniškega in
inovativnega okolja na nacionalni ravni
•Poslovno spodbujanje malih in srednjih
podjetij
•Euro Info Center
www.japti.si

Storitve za tuje investitorje

Podatki, analize in individualne
rešitve

Finančne spodbude

• Podatki in dejstva o Sloveniji
• Informacije o gospodarskih conah,
poslovnih priložnostih, ciljnih
sektorjih in ekonomiji

• Proizvodnja
• Strateške storitve

Potencialni investitorji

• Projekti R&R

• Obiski primernih lokacij, občin,
oblasti, svetovalnih in storitvenih
podjetij, …
• Sestanki s ciljnimi podjetij

Investicijske
spodbude

Ustanovitev in
nadaljnji razvoj

Informacije o ustanavljanju podjetij
in storitve za nadaljnjo rast in
razvoj
• Specifične informacije in praktični
nasveti pri vzpostavljanju posla
• Pravni okvirji, davki, delovna sila
• Tržne informacije
• Sestanki z investitorji, možnosti
razvoja in širitve poslovanja

www.Business-Zones.si

www.Business-Zones.si

• spletni portal gospodarskih interaktivnih središč omogoča celovit prikaz lokacij gospodarskih con
nacionalnega in regionalnega pomena v Sloveniji
• skupni projekt Urbanističnega inštituta RS in JAPTI
• viri podatkov – pomembno aktivno odzivanje in ažuracija podatkov
– občine, RRA-ji,…
– UI RS
– JAPTI

• vzpostavljen leta 2008;

testna verzijo virtualnih map se je preverjala in nadgrajevala med junijem in septembrom 2008, proti koncu

leta smo spletni portal aplicirali v javnost

• angleška in slovenska jezikovna različica

www.Business-Zones.si

Prednosti spletnega portala
Prednosti za investitorje
Prednosti za občine, lokalne skupnosti,
RRA
• celovit pregled nad poslovnimi parki in industrijskimi conami

• iskanje razpoložljivih lokacij

• celovit pregled nad poslovnimi parki in industrijskimi
conami v posamezni enoti

• ortofoto posnetki lokacij

• podatki o velikosti con, zasedenosti, komunalni opremljenosti

• privabljanje investitorjev
• pritok investicij

• informacije o razpoložljivih človeških virih po posameznih regijah,
ostala infrastruktura, makroekonomske analize ipd.

• kontakti inštitucij, lokalnih skupnosti, občin v bližini lokacije

• regionalni razvoj, nižja brezposelnost, dodana
vrednost ipd.

• sodelovanje med organizacijami na nacionalni in
regionalni ravni

www.Business-Zones.si

Predvidene nadgradnje portala
• oblikovna nadgradnja spletnega portala
• storitvena nadgradnja
• 3D verzija pregledovanja lokacij
• testna nadgradnja z »brownfield«
projekti (pregledovanje obstoječe
poslovne infrastrukture, namenjene
takojšnji investiciji)
• oddaljen dostop za vnašanje podatkov
V letu 2009 se predvideva 10.000 različnih obiskovalcev in 15.000 obiskov na
spletnem portalu www.Business-Zones.si.

www.Business-Zones.si

Primeri dobre prakse sodelovanja
• intenzivno sodelovanje s predstavniki lokalnih institucij Pomurske statistične regije (občine
in RRA Muro)
• realizirane investicije:
– Escada
Epas d.o.o. - Escada Production Alliance Slovenia
– Farmtech d.o.o.
– Arcont d.d.
– Carthago d.o.o.

– Xal Svetila d.o.o.
– Wolford d.o.o.

Hvala za pozornost!

JAPTI
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
www.japti.si
www.business-zones.si

fdi@japti.si
kaja.kastner@japti.si

