V torek bo v Podbrezniku preko 110 podjetniško mislečih. Prihajajo POPRI 2019* – predizbor JV
Slovenija
Tekmovanje POPRI 2019 – predizbor JV Slovenija je pred vrati. Na prvi tovrstni dogodek se je do
preteklega torka prijavilo 23 ekip. Tako se bo kar 68 učencev, dijakov in študentov iz celotne regije
JV SLO, potegovalo za direktno uvrstitev v finale državnega tekmovanja POPRI v Novi Gorici.
Statistika prijav na regionalno tekmovanje pravi, da so najbolj tekmovalni srednješolci, saj se je
prijavilo 9 ekip, nič kaj ne zaostajajo osnovnošolci, kjer bo tekmovalo 8 ekip, pri kategoriji študentov
in mladih do 29 let pa imamo 6 ekip.
Tolikšno število prijav pa ne bi bilo mogoče brez 25 odličnih mentorjev, katerim gre še posebna
zahvala za trud in energijo, ki jo namenjajo mladim. Mrežo mentorjev na Razvojnem centru Novo
mesto zadnja leta pridno gradimo in rezultati so jasno vidni (Kar 7 izmed 10 najperspektivnejših idej iz
našega okolja).
Tekmovanje POPRI 2019 – predizbor JV Slovenija bo potekalo v Podjetniškem inkubatorju
Podbreznik, v torek, 12. februarja 2019 po naslednjem razporedu:
-

osnovnošolci: začetek ob 12.30,
srednješolci: začetek ob 15.00,
študenti/mladi do 29 let: začetek ob 15.00.

Direktno v finale državnega tekmovanja, ki bo 17. aprila 2019 v Novi Gorici, se uvrstita po dve
najbolje ocenjeni ideji iz vsake kategorije. Tudi ekipe, ki po najvišjih mestih ne bodo posegle, pa
imajo možnost svoj model še izboljšati in se prijaviti na državno tekmovanje ter tekmovati za
uvrstitev v finale z ostalimi tekmovalci iz celotne Slovenije.
Na dogodku v Podbrezniku bo vsaka prijavljena ekipa v živo predstavila svoj oddan POSLOVNI
MODEL. Za to bo na voljo največ 10 minut:
-

5 minut za predstavitev podjetniške ideje in MVP,
5 minut za vprašanja članov komisije.

Poslovne modele in predstavitve ekip bo ocenjevala 10 članska komisija podjetnikov ter
predstavnikov akademske sfere oz. pedagoške stroke.
Ekipe lahko prvi namig za dobro predstavitev najdejo tukaj. Naš drugi namig pa bi bil, da lahko ekipe
če je le mogoče, za dobro predstavitev s sabo prinesejo prototip svoje poslovne ideje.
Predstavitve poslovnih modelov (ppt ali pdf) morajo ekipe poslati do 11. februarja do 23.59 na
elektronski naslov anja.jakse@rc-nm.si.
K torkovem dogodku v Podbrezniku vabimo tudi širšo javnost in vse zainteresirane. Zaradi lažje
organizacije prosimo za prijavo na anja.jakse@rc-nm.si.
Dogodek organizira Razvojni center Novo mesto ob soorganizaciji Podjetniškega inkubatorja Kočevje
in RIC Bela krajina – Podjetniški inkubator.
Dogodek je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije

*POPRI = podjetnost za prihodnost

