OBVESTILO ZA MEDIJE

2. JAVNI POZIV PONI PODRAVJE –
PODJETNIŠTVO KLJUB IZREDNIM RAZMERAM
(Maribor, 15.12.2020) Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem
Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavlja 2. javni poziv za vključitev v
projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Tokrat bo kar 22 posameznikov dobilo priložnost, da v
času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško
idejo.
Medtem ko je javni poziv odprt za nove kandidate, je za udeleženci prve skupine polovica programa. V
prvih dveh mesecih so udeleženci s pomočjo mentorjev in zunanjih strokovnjakov dopolnili svoje
poslovne ideje, izdelali poslovni model, opravili analizo trga in konkurence ter se seznanili s finančnim
vidikom podjetništva. V drugi polovici programa bodo izpopolnili poslovni načrt ter se pripravili za
samostojno podjetniško pot. Do zaključka programa jih čaka še nekaj usposabljanj ter navezovanje
prvih stikov s strankami in poslovnimi partnerji.
Z vidika vsebine poslovnih idej je prva skupina PONI Podravje precej raznolika. Vsem je skupno, da
želijo s svojimi izdelki in storitvami prispevati k boljšemu počutju posameznikov, bodisi z rezino
slastnega skutinega kolačka, unikatnim kosom nakita, modnim svetovanjem, okrasnim kamenčkom ali
hipno transformacijsko terapijo. Udeleženci s svojo kreativnostjo in ustvarjalnostjo dajejo novo
priložnost rabljenim oblačilom, motoristični opremi in pohištvu, medtem ko bi drugače vsi omenjeni
predmeti prej ali slej končali v smeteh. je za podjetnike, ki pri svojem poslovanju potrebujejo pomoč
pri promociji administrativnih opravilih In optimizaciji poslovnih procesov.
Kljub raznolikim vsebinam so interesi udeležencev podobni, kar je povzela udeleženka Ana Trampuž.
»Razvijala sem svojo poslovno idejo o novi karierni poti in PONI projekt je prišel zame ob idealnem
času. Hvaležna sem za vso znanje in usmeritve, ki jih dobimo, saj sem dobila celotno sliko, kaj
pravzaprav pomeni imeti svoje podjetje. To, da moramo izdelati svoj poslovni načrt in zapisati svoje
ideje, analize, izračune, ... na papir, je nekaj, česar se brez PONI projekta zagotovo ne bi lotila. Zdaj pa
vidim, kako je ta proces zelo koristen. Definitivno priporočam.«
S sodelovanjem v programu je zadovoljna tudi udeleženka Špela Žerjal. »PONI je fajn. Spoznala sem
krasne ljudi, s katerimi vem, da bomo ostali v stikih tako osebno kot poslovno. Spoznala sem tudi
marsikaj o sebi, kot na primer, da ideja v moji glavi in mislih ni enaka kot če jo zapišem, pač pa se prav
s pisanjem in aktivnostmi na delavnicah razvija. Že po dveh mesecih sodelovanja v programu vem, da
sama nikoli ne bi pripravila tako podrobnega poslovnega načrta, kot ga s pomočjo mentorjev
pripravljamo sedaj. Še eno pomembno spoznanje zame, ki svojega podjetja še nikoli nisem imela, je
bilo tudi, da lahko na podlagi svojih talentov in izkušenj podjetnikom in podjetnicam pomagam pri
ubeseditvi njihovih produktov. Razvijam poslovno idejo pod nazivom Ustvarjanje zgodb. Tako
načrtujem, da bom na trg vstopila s ponudbo storitev na področju tekstopisja in odnosov z javnostmi.
Verjamem, da besede spreminjajo življenja. In verjamem tudi, da ima vsak človek najmanj en talent,
zato je morda lahko prav vključitev v PONI način, da ta talent unovči.«
Da se podjetništvo lahko uspešno združuje z umetnostjo, dokazuje oblikovalec nakita Rok Lesjak. »Pri
razvoju in realizaciji svoje poslovne ideje o ročno oblikovanem personaliziranem unikatnem nakitu z
eno najstarejših tehnik, z oblikovanjem iz žice in poldragih kamnov,

pod blagovno znamko ROXFLOW, sem v okviru projekta PONI razširil svoje obzorje in pridobil dodatna
znanja. Strokovno izkušeni mentorji nas v projektu usmerjajo in nudijo pomoč, da lažje pričnemo svojo
podjetniško pot. Če želite svoje kreativne navdihe ob podpori izkušenih mentorjev preoblikovati v
uresničljivo poslovno idejo, priporočam vključitev v projekt PONI.«
»Da vzpostavljajo podjetje v teh za podjetništvo težkih časih, je na nek način tudi prednost, saj se učijo,
kako se hitro prilagoditi nepredvidenim okoliščinam.. Vsekakor pa jim je potrebno čestitati za pogum
in odločnost.«, je na svoje udeležence ponosna mentorica Irena Podletnik iz Mariborske razvojne
agencije.
Z drugo skupino se izvajanje projekta širi še na partnerski instituciji. »Na ZRS Bistra Ptuj se veselimo
začetka projekta Podjetno nad izzive – PONI Podravje, ki spodbuja in podpira razvoj novih podjetnikov.
V začetku leta 2021 bomo pričeli z izvedbo projekta tudi na Ptuju. Zato vabimo vse potencialne in
nadobudne podjetnike, ki že imate delno razvito podjetniško idejo, manjka pa vam korak ali dva do
njene realizacije, da se vključite v projekt, katerega glavni cilj je, da skozi usposabljanja osvojite vsa
potrebna znanja in veščine za uspešen ter učinkovit razvoj svoje ideje in zagon novega podjetja. ZRS
Bistra Ptuj v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci
uspešno razvijete in realizirate lastne poslovne ideje,« je pojasnil mentor Robert Novak.
“Tudi v Razvojni agenciji Slovenske gorice smo zadovoljni, da smo skupaj z Mariborsko razvojno
agencijo in ptujskim Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra pričeli z izvajanjem projekta PONI
Podravje, s pomočjo katerega lahko tudi prebivalci območja LAS Ovtar Slovenskih goric pričakujete
pomoč pri realizaciji poslovne ideje. Tekom 4-mesečne redne zaposlitve, s katero bi pričeli predvidoma
1. marca 2021, boste s pomočjo mentorjev in njihovih podjetniških izkušenj prejeli vsa ključna znanja
s področja podjetništva, ki jih potrebujete za zagon lastnega podjetja.,« dodaja mentorica Damjana
Vizjak, ki se veseli novih poslovnih idej in njihove realizacije.
V program so vabljeni vsi, ki imajo prebivališče v podravski regiji in poslovno idejo in cilj , da se
osamosvojijo in podajo na svojo podjetniško pot. Rok za prijavo je 22. 1. 2021. Javni poziv in prijavni
obrazec za vključitev v program sta objavljena na spletni strani www.mra.si. Druga skupina bo s
programom pričela predvidoma meseca marca 2021.
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Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt 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 preko podjetniških inkubatorjev«.

