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6.1 Uvodne misli o financiranju nerazvitih območij · 123
6.2 Mednarodni skladi za sofinanciranje skladnega razvoja · 128
6.3 Splošna razmišljanja o strateškem načrtovanju
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12 Sklepne misli s poudarkom na ugotavljanju zadovoljstva tržnih strank · 281

Literatura · 295
Priloge · 297

O avtorju · 303

7



0 Seznam preglednic
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