
 
 

  

 

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 

»Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, 

zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, 

specifičnega cilja 1: »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Projekt je delno financiran s strani Evropske 

unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije. 

 
 

Projekt PODJETNO NAD IZZIVE JUGOVZHODNA SLOVENIJA –  

PONI JV SLOVENIJA  

 

S PONI-jem v štirih mesecih od ideje do lastnega podjetja! 

 
Obdobje izvajanja: 2019 – 2023 

 

Glavni namen projekta: Podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati svojo 

podjetniško idejo. Cilj je zagon novih podjetij, ki jih bodo po podjetniškem usposabljanju 

realizirale osebe s podjetniško idejo. 

 

Udeleženci, ki bodo vključeni v projekt, se bodo za štiri mesece zaposlili v Razvojnem centru 

Novo mesto d.o.o. V tem času bodo s pomočjo mentorjev in svetovalcev svojo podjetniško 

idejo razvili v poslovni model, definirali in na trgu preverili minimalno sprejemljiv produkt 

oz. storitev ter izdelali odličen poslovni načrt. Pridobili bodo ključna podjetniška znanja, ki 

jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Po zaključku programa bodo lahko 

ustanovili lastni poslovni subjekt.  

 

Ciljna skupina: Ciljna skupina so potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne 

glede na starost in izobrazbo, s stalnim ali začasnim bivališčem v regiji. Pogoj je, da 

izkazujejo namen in interes za podjetništvo. 

 

Projekt PONI udeležencem nudi: 

1. Vključitev v program in polno zaposlitev za določen čas za obdobje štirih mesecev. 

2. Strokovno podporo in pomoč mentorjev.  

3. Skupinska in individualna podjetniška usposabljanja. 

4. Zagotovljene pogoje za delo, ki vključujejo osnovno računalniško in pisarniško opremo, 

prostore ter kritje drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dela (telefon, internet, 

elektrika, pisarniški material..) 

5. Ustvarjalno okolje, nova poznanstva, ideje in partnerstva. 

 

Postopek vključitve v projekt: 

1. Prijava na javni poziv za vključitev v projekt. Razvojni center Novo mesto bo javni poziv 

za vključitev predvidoma objavljal vsake mesece na svojih spletnih straneh. 

2. Strokovna komisija bo med prijavljenimi kandidati vsakič naredila izbor do dvanajstih 

udeležencev z najbolj perspektivnimi poslovnimi idejami. 

3. Zaposlitev izbranih kandidatov v Razvojnem centru Novo mesto in izvedba programa. 

 

 

Več informacij in prijave: vesna.colic@rc-nm.si ali tel. 041 325 722. 
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