IZVAJATI SE JE ZAČEL
PODJETNIŠKI PROJEKT
STARTAP! IDRIJA-CERKNO
PARTNERJI V
PROJEKTU

Projekt »Startap! Idrija-Cerkno« je odgovor občin, razvojne
agencije, uveljavljene gospodarske družbe, zagonskega
podjetja in idrijskega mladinskega centra na nizko stopnjo
podjetniškega udejstvovanja v občinah Idrija in Cerkno.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o. Idrija

Projekt predvideva dvig podjetniške kulture in podporo

Smart Optometry d.o.o.

specialističnih in strateških srečanj, oblikovanje startup

Certa d.d.
Zveza društev Mladinski center
Idrija
Občina Idrija
Občina Cerkno

razvoju novih delovnih mest skozi serijo motivacijskih,
skupnosti, mreženje izkušenih gospodarstvenikov z mladimi
podjetniki, promocijo in razvoj inovacijskega okolja ter
povezovanje s podobnimi iniciativami.

NAMEN
Namen je vzpostaviti osnovne pogoje in nastavke za razvoj idrijskocerkljanskega inovacijskega okolja, ki ga bo v prihodnosti mogoče
nadgraditi z oblikovanjem t.i. »living lab-a« in implementacijo principa

TRAJANJE
PROJEKTA

»odprtih inovacij« okrog nosilcev gospodarskih dejavnosti.

september 2017 – junij 2018

▪

CILJI
spodbuditi podjetnost in podjetniško razmišljanje v občinah Idrija

in Cerkno,
▪

Celotna vrednost projekta znaša
33.191,70 EUR.

nuditi podporo in pomoč mladim in majhnim zagonskim podjetjem

v začetnih fazah,
▪

nuditi specializirana znanja in veščine že zagnanim zagonskim

podjetjem,

Projekt sofinancirata Evropska
unija iz Evropskega sklada za
regionalni
razvoj
[Kliknite,
če želite dodati
napis]ter Republika
Slovenija v višini 24.226,53 EUR,
ostalo bodo prispeval partnerji v
projektu.

▪

spodbuditi

izmenjavo

znanj

in

veščin

med

uveljavljenimi

gospodarstveniki in mladimi podjetniki,
▪

ozaveščati širšo javnost o potencialih podjetništva in pozitivnih

podjetniških zgodbah v lokalnem okolju,
▪

poiskati rešitev za pomanjkanje prostorov za začetek podjetniške

poti in so-delo,

▪

povezovati in spodbujati mreženje podjetnikov in podjetniški idej iz lokalnega okolja z drugimi

skupinami v Sloveniji in tujini,
▪

prispevati k spreminjanju ugleda občin Idrija in Cerkno kot neperspektivnih za samozaposlovanje

in podjetniške preboje,
▪

ter z vsemi naštetimi aktivnostmi prispevati k oblikovanju podjetništvu prijaznega okolja in k

vzpostavljanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

REZULTATI
Rezultati, ki jih pričakujemo od projekta, so sledeči:
▪

oblikovanje startup skupnosti z vsaj 100 člani,

▪

identifikacija treh ključnih grozdov inovativnega gospodarstva na obravnavanem območju,

▪

priprava in izvedba programa vsaj 12 srečanj/predavanj/delavnic znotraj obravnavanih grozdov,

▪

uspešno izvedene aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje startup

skupnosti,
▪

izvedena dva večja dogodka za širšo javnost (v Idriji in Cerknem),

▪

izvedenih vsaj 8 aktivnosti podjetniškega mentoriranja za mlade podjetnike s strani uveljavljenih

lokalnih gospodarstvenikov,
▪

vzpostavljene povezave in začeto sodelovanje z vsaj 3 podobnimi iniciativami iz Slovenije in /ali

tujine,
▪

izvedene komunikacijske in promocijske aktivnosti.

CILJNE SKUPINE
Aktivnosti projekta nagovarjajo najširši spekter (potencialnih) podjetnikov in podjetnic in drugih
akterjev:
▪

mladi in srednja generacija, ki se zanimajo za podjetništvo in razmišljajo podjetniško, a še niso

aktivno vključeni v podjetniško delo, ali že sodelujejo in vodijo podjetniške projekte, a v njih še niso
zaposleni,
▪

ekipe lokalnih zagonskih podjetij,

▪

gospodarske družbe,

▪

podjetniki iz drugih okolij,

▪

šoloobvezni otroci in mladina,

▪

brezposelne osebe,

▪

zainteresirana javnost.

