Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest

 Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva

Analiza problemskega območja kaže, da je največ brezposelnih s IV. in V. stopnjo izobrazbe in da se
nevarno povečuje delež brezposelnih, starih nad 45 let. Ti dve ranljivi skupini praviloma razpolagata z
bogatimi praktičnimi izkušnjami in znanjem, ne pa tudi z znanjem s področja podjetništva. Pri mlajših
brezposelnih je stanje drugačno: praviloma razpolagajo z veliko teoretičnega znanja, nimajo pa
izkušenj. Ker podjetništvo pomeni »tekmovanje« na odprtem trgu, je smiselno, da se program izvede
za vse starostne in izobrazbene skupine. Ključno merilo odločanja o tem, kdo naj se udeleži
usposabljanja za podjetništvo, je torej podjetna ideja z največjim potencialom za uresničitev.
Cilji so:
-

nova delovna mesta in zaposlovanje,

-

zagon novih inovativnih podjetij,

-

aktiviranje podjetniškega potenciala problemskega območja in

-

zmanjšanje razvojnega zaostanka.

Specifični cilji so:
-

dvig usposobljenosti ciljne skupine za vstop na prosti trg;

-

dvig kompetenc ciljne skupine in s tem izboljšanje njihove prilagodljivosti spreminjajočim se
razmeram na trgu;

-

promoviranje podjetništva med vsem generacijami.

Regionalni razvojni agenciji objavita javni poziv, na podlagi katerega strokovna komisija oceni vse
vloge in izbere najprimernejše kandidate za vstop v program. Izbrani kandidati so v času
usposabljanja in razvijanja lastne ideje zaposleni na razvojnih agencijah, kjer s pomočjo notranjih in
zunanjih mentorjev ter zunanjih strokovnjakov pridobijo ustrezne veščine za ustanovitev in vodenje
lastnega podjetja ali samozaposlitev. Namen je pomagati udeležencem pri razvoju in uresničitvi
njihovih poslovnih idej, ki se po zaključku programa samozaposlijo ali zaposlijo pri drugem
delodajalcu.
Udeleženci so osebe s stalnim bivališčem v občinah problemskega območja Maribor z okolico,
vpisane v evidenco brezposelnih oseb, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in
izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje.
V program je bilo vključenih že 140 udeležencev, previdedena pa je vključitev še 60 udeležencev.
Sredstva so dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program spodbujanja konkurenčnosti
Maribora – Podjetno v svet podjetništva – de minimis (št. sheme: M004-2399245-2015), ali po novi
shemi državnih pomoči, ki bo nadomestila obstoječo.
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