Projekt PODJETNO NAD IZZIVE (PONI)
Začetek izvajanja: jesen 2019
Glavni namen projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo prek podjetniškega usposabljanja
realizirale osebe s podjetniško idejo.
Udeleženci, ki bodo vključeni v program, bodo lahko v času 4-mesečne vključitve s pomočjo
mentorjev razvijali svojo poslovno idejo. V času programa bodo udeleženci prejeli ključna znanja s
področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Program bo
udeleženca popeljal vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta ter ga
seznanil z vsemi pomembnimi področji podjetništva za ustanovitev lastnega podjetja.
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.
Ciljne skupine so torej potencialni podjetniki, ki so lahko:
• Brezposelne osebe (prijava na zavodu za zaposlovanje ni pogoj)
• Srednješolci/študenti: v primeru statusa dijaka/študenta ne morejo skleniti rednega
delovnega razmerja. Vendar pa so ciljna skupina lahko dijaki/študenti v zadnji fazi šolanja
(tik pred zaključkom šolanja) ter diplomanti.
• Zaposleni:
o ki jim bo do roka vključitve prenehalo delovno razmerje oz. ga bodo sami prekinili,
o ki so lahko tudi v rednem delovnem razmerju za daljše obdobje, vendar se želijo
podati na samostojno podjetniško pot.
Program PONI bo udeležencem nudil:
• Vključitev v program in polno zaposlitev za določen čas za obdobje štirih mesecev
• Strokovno podporo in pomoč mentorjev
• Skupinska in individualna podjetniška usposabljanja
• 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 …)
• Ustvarjalno okolje, nova poznanstva, ideje in partnerstva
Postopek vključitve v program:
• Razvojni center Murska Sobota bo objavil javni poziv za vključitev v program PONI.
• Strokovna komisija bo med prijavljenimi osebami naredila izbor udeležencev.
• Postopek za zaposlitev in izvedba programa

