PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA
2014

PREDSTAVITEV PROJEKTA
Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na
javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.
Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je
4.761.452 €, izvajala se bo na območju vse Slovenije, financirata pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %).
Delo na operaciji poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v štirimesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v eni izmed
sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku
usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.
Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni center za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi
dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt, ki ga izvaja vseh 12 slovenskih regionalnih razvojnih
agencij. Lani se je v okviru operacije usposabljalo 250 mladih, v letu 2014 pa je predvidena vključitev 360 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.
Rezultati udeležencev operacije iz leta 2013 so uspešni, za enkrat smo dosegli in presegli zadane cilje. Na slovenski ravni so
udeleženci prve skupine preteklega leta do 4. 4. 2014 dosegli 33 zaposlitev in 45 odprtij podjetij,udeleženci druge skupine pa 15
zaposlitev in 36 odprtij.
V regiji JV Slovenija je nosilec operacije Razvojni center Novo mesto d.o.o.. Udeleženci prve skupine PVSP 2013 iz Jugovzhodne
Slovenije so že realizirali 2,5 zaposlitev ter odprli 4 podjetja, v drugi skupini pa sta bili realizirani 2 zaposlitvi in odprtih 6 podjetij. Trenutno izvajajmo usposabljanje 10-ih udeležencev 1. skupine PVSP 2014, ki so bili izbrani na podlagi javnega poziva z dne
6.12.2013. V letu 2014 bomo izvedli predvidoma še dva izborna postopka za vključitev novih udeležencev. Javni poziv za drugo
skupino 10-ih kandidatov bo objavljen predvidoma v maju 2014.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2.
prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja Tretji javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2014 – Jugovzhodna Slovenija«. Javni poziv bo odprt do 07.11.2014
Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb iz regije Jugovzhodna Slovenija v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014.
Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami z višjo ali visoko stopnjo
izobrazbe ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideje je ponuditi udeležencem, izbranim
na javnem pozivu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v
delujoče podjetje.
Ciljna skupina so mladi iskalci zaposlitve z najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, stari do 35 let

Kaj projekt nudi?
• skupinska in individualna podjetniška usposabljanja zunanjih strokovnjakov
• pomoč notranjih in zunanjih mentorjev pri uresničitvi poslovne ideje
• timsko delo, mreženje s podjetniki, praktične podjetniške izkušnje
• 4-mesečno zaposlitev na Razvojnem centru Novo mesto, ki udeležencem zagotavlja minimalno plačo in
vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
• delo v spodbudnem podjetniškem okolju z opremljenimi poslovnimi prostori in vso potrebno infrastrukturo
Javna predstavitev:
Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacije lahko dobili tudi na predstavitvah, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim prijaviteljem. Predstavitve bodo:
- v sredo, 22.10. 2014:
o ob 9.00 uri v sejni sobi ZRSZ, Urad za delo Metlika, Črnomaljska 1, 8330 Metlika,
o ob 11. uri v prostorih ZRSZ, Urad za delo Črnomelj, Zadružna 33, 8340 Črnomelj,
o ob 14. uri v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV/6a, 1330 Kočevje
- v četrtek, 23.10.2014, ob 10.30 uri v okviru Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje na Uradu za delo Novo mesto,
Mušičeva 15, 8000 Novo mesto,
- v petek, 24.10.2014, ob. 9.00 uri v sejni sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.
Konec razpisa: 07.11.2014
Kontaktna oseba: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si
Razpisna dokumentacija:
-

javni poziv (dokument)

-

obrazec št. 1: Prijava (dokument)

-

obrazec št. 2: Vprašalnik (dokument)

-

obrazec št. 3: Izjava prijavitelja (dokument)

-

obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi (dokument)

Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti vsak dan do vključno 7. 11. 2014 med
8.00 in 13.00 uro po telefonu (št. 040 197 264) oz. elektronski pošti (darja.smiljic@rc-nm.si ali nevenka.adlesic@rc-nm.si). Razpisna
dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani spodaj in na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

KONTAKT
Darja Smiljić
tel.: 059 70 20 55
gsm: 040 197 264
e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si
Nevenka Adlešič
tel.: 059 70 20 55
e-pošta: nevenka.adlesic@rc-nm.si

NOVICE
PREKLIC JAVNEGA POZIVA - NAGRADE ZA UDELEŽENCE 1.skupine PVSP 2014
S strani Regionalnega centra za razvoj iz Zagorja smo prejeli obvestilo, da jutri, 20.11.2014, ne bo objavljenega Javnega poziva za
izplačilo nagrad 1. skupine udeležencev PVSP 2014.
O novem datumu javnega poziva bodo zainteresirani obveščeni pravočasno.
NAGRADE ZA UDELEŽENCE 1. skupine PVSP 2014
Napoved javnega poziva, ki bo objavljen v četrtek, 20 novembra 2014, ob 9.00 na spletni strani www.rcr-zasavje.si
PVSP-nagrade za udeležence.doc
UDELEŽENCI 2. SKUPINE PVSP 2014
16.6.2014
DRUGI JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 - JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
UDELEŽENCI 1. SKUPINE PVSP 2014
Zanimive vesti lahko spremljate na spletnih straneh:
FB: Podjetno v svet podjetništva Jugovzhodna Slovenija
blog: Podbrezo se dogaja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2.
prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

