NAMEN IN CILJ PROJEKTA

IZVAJANJE PROJEKTA

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje
oseb, ki si želijo realizirati svojo podjetniško idejo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« prednostne
osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih
podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilj projekta PONI je zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.

Projekt se izvaja v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Podravski,
Savinjski, Zasavski in Posavski regiji.
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Razvojni center Novo mesto d.o.o.
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S projektom PONI v 4 mesecih od ideje
do lastnega podjetja.

KAJ TI PROJEKT PONUJA?

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

KAKO POTEKA PROJEKT?
1. Prijaviš se na javni poziv za vključitev v projekt.

4-mesečno redno zaposlitev

Vsem, ki imate
podjetniško idejo
in željo po njeni
realizaciji

Stalno ali začasno
prebivališče v regiji
izvajanja

Podjetniška usposabljanja

Mentorstvo in pomoč pri
razvoju poslovne ideje ter
izdelavi poslovnega načrta
Delo s somišljeniki in
mreženje s podjetniki

Pomoč pri uresničitvi
poslovne ideje
Možnost individualnih
izobraževanj za namene
razvoja poslovne ideje

V času trajanja projekta bomo organizirali različna podjetniška usposabljanja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki,
kako ustanoviti podjetje in ti omogočili individualna
svetovanja ter mreženje s podjetniki. Ves čas trajanja
projekta ti bodo na voljo mentorji, ki bodo spremljali
tvoj razvoj in ti pomagali pri realizaciji poslovne ideje.

2. Za 4 mesece se zaposliš v organizaciji, ki projekt
izvaja.
3. V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
4. S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v
poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.

Tistim, ki želite
ustanoviti svoje
podjetje

Za vse starosti in
vrste izobrazbe

KAKO SE VKLJUČIŠ V PROJEKT?
V projekt se lahko vključiš preko prijave na
javni poziv PONI – Podjetno nad izzive.
Javni poziv je objavljen vsake 4 mesece.

Zaživi svojo
poslovno idejo
in se pridruži
uspešnim
podjetnikom!

5. Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.
V projekt je sočasno vključenih 10 udeležencev.

Individualno delo:
svetovanja
pomoč mentorjev
priprava poslovnega načrta
Skupinsko delo:
izvedba delavnic in izobraževanj
razvoj lastne podjetniške ideje
Terensko delo:
terenske raziskave
ogledi primerov dobrih praks
udeležba na dogodkih

