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Namen
V času epidemije COVID-19 je viden upad ustanavljanja inovativnih novih podjetij in samozaposlitev. Ob vsem

tem se kaže potreba po nadgradnji podpornega okolja za podjetništvo na lokalni ravni, ob tesnem

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, za pospeševanje ustanavljanja novih podjetij in za konkretno pomoč pri

njihovem delovanju, rasti ter razvoju.

MPIP bo strateškega pomena v celotni regiji, z več mikro lokacijami širom celotne Podravske regije. Slednje je

moč doseči v dogovoru z zainteresiranimi občinami, ki imajo neizkoriščeno infrastrukturo, kjer bi se lahko

izvajala celovita podjetniška podpora ali pa načrtujejo njihovo izgradnjo. Prav tako je mogoče sodelovanje z

večjimi podjetji, ki razpolagajo s primerno infrastrukturo.

Namen projekta Mrežni podjetniški inkubator Podravje je vzpostavitev podpornega okolja kot generatorja

poslovne podpore za nastanek in razvoj novih podjetij v regiji.
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Glavni cilji:
• kreiranje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest v regiji,

• ustanavljanje novih inovativnih in kreativnih podjetij,

• dvig konkurenčnosti podjetij na ciljnem območju,

• zagotovitev poslovnih prostorov za obstoječa in nova/start-up podjetja;

• vzpostavitev in izvajanje celovite podjetniške podpore za bodoče, mlade in obstoječe podjetnike v posameznih občinah,

• zagotoviti podjetjem in start-upom iz manjših občin enakovredne in enako kakovostne storitve kot so jih deležna podjetja

iz večjih občin,

• razvoj kadrov skozi štipendijske sheme,

• dvig števila investicij s pomočjo garancijske sheme.
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Kvantitativni cilji in koristi
Kvantitativni cilji do 2027:

• vključitev 12 občin,

• ponuditi obstoječim in bodočim podjetnikom min. 8.000m2 poslovnih površin,

• vzpostaviti/podpirati 620 novih delovnih mest na lokaciji MPIP,

• vključitev 140 novih start-up podjetij.

Koristi za podjetja / inkubirance:

• ugoden najem prostorov na lokacijah, posameznih občin,

• kvalitetno in urejeno poslovno okolje,

• subvencionirane podjetniške delavnice in izobraževanja do 100% subvencije,

• sodelovanje z drugimi podjetniki, start-upi in mentorji,

• promocijo podjetja.

Koristi vključenih lokalnih skupnosti:

• učinkovitejše koriščenje prostih infrastruktur v lokalni skupnosti,

• lažji dostop in s tem učinkovitejše koriščenje storitev za podjetja, ki jih nudijo projekti SPOT, SIO, EEN, PONI itd.,

• aktivno delovanje in prispevek občin na področju spodbujanja in razvoja podjetništva,

• povečanje števila novih podjetij in razvoj obstoječih podjetij v občini,

• zmanjšanje brezposelnosti.
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Aktivnosti

Aktivnosti za izgradnjo / obnovo podjetniške infrastrukture:

❖obnovitev regionalnega objekta Kreativni park Drava (Maribor),

❖obnovitve / novogradnje lokalnih objektov MPIP (Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Šentilj, Duplek, 

Ormož, Sv. Trojica v Slov. goricah, Majšperk, Lenart, Slovenska Bistrica, Ormož).

Aktivnosti koordinacije delovanja MPIP in podpornih storitev
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Aktivnosti

Aktivnosti finančnih mehanizmov kot podpora MPIP: 

❖delovanje štipendijske sheme,

❖delovanje garancijske sheme.

Aktivnosti podjetniških podpornih storitev:

❖SPOT, PONI, SIO, Evropska podjetniška mreža, socialno podjetništvo, krožno gospodarstvo, talent center in

razvoj kadrov, digitalizacija.
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Aktivnosti

Aktivnosti finančnih mehanizmov kot podpora MPIP:

❖delovanje štipendijske sheme,

❖delovanje garancijske sheme.

Aktivnosti podjetniških podpornih storitev za delovanje MPIP:

❖ SPOT, PONI, SIO, EEN, socialno podjetništvo, krožno gospodarstvo, pametne stavbe - demo center, talent 

center in razvoj kadrov, podjetniški inkubator, co-working, kreativne industrije, digitalizacija.
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Aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje – naloge
AKTIVNOSTI ODGOVOREN

RRA Podravje-Maribor 

& partnerske institucije

Občine

• priprava in izvajanje pozivov za vključitev novih inkubirancev  

• izvajanje postopkov vključevanja novih inkubirancev (vključno z enotnimi obrazci,

pravilniki, pogodbami…)

 

• izvajanje podjetniških podpornih aktivnosti v okviru obstoječih podpornih storitev (SIO,

SPOT, PONI, EEN)



• promocija inkubatorja ter izdelava in upravljanje s spletno stranjo, oblikovanje in nakup

promocijskega materiala (roll-up, drobni promocijski material), promocija na dogodkih,

sejmih, promocija v tiskanih in ostalih medijih, objave na socialnih omrežjih

 

• mreženje z ostalimi subjekti inovativnega okolja v Sloveniji in tujini 

• koordinacijske aktivnosti z vključenimi občinami 

• sestajanje Programskega odbora MPIP: sestavljen iz predstavnikov RRA (vodja MPIP in 

direktor) ter predstavnikov sodelujočih občin
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Obstoječa ponudba storitev RRA Podravje - Maribor in partnerjev
Vrste podpornih storitev za podjetja

Vrsta programa

SIO SPOT PONI EEN

Splošno informiranje in svetovanje kot podpora v procesu generiranja, razvoja in realizacije inovativnih podjetniških idej x

Mentoriranje za inovativne potencialne podjetnike ter inovativne start-upe x x

Ekspertna podpora za inovativne potencialne podjetnike in inovativne start-upe x

Izobraževanja na aktualnih podjetniških in strokovnih področjih (generiranje, razvoja in realizacije inovativnih podjetniških idej) x x

Medpodjetniško povezovanje v okviru skupnosti inovativnih potencialnih podjetnikov in inovativnih start-upov (nacionalni in medn. nivo) x

Individualna podpora pri vzpostavljanju poslovnih partnerstev s tujimi podjetji x

Organizacija mednarodnih kooperacijskih srečanj in misij za podjetja x

Pomoč pri pripravi in objava poslovnih ponudb in povpraševanj podjetij v mednarodni podatkovni bazi x

Objave in posredovanje podatkov o tujih poslovnih ponudbah in povpraševanjih x

Splošno informiranje o EU programih in razpisih x

Informacije o poslovanju v drugih državah in ciljnih trgih x

Informacije o zakonodaji in standardih EU ter nasveti v zvezi z intelektualno lastnino x

Objava tehnoloških ponudb in povpraševanj v mednarodni podatkovni bazi x
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Obstoječa ponudba storitev RRA Podravje - Maribor in partnerjev
Vrste podpornih storitev za podjetja

Vrsta programa

SIO SPOT PONI EEN

Zaposlitev oz. vključitev v 4 mesečni program usposabljanj za potencialne podjetnike x

Informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja potencialnih podjetnikov in podjetij o aktivnostih, razpisih in dogodkih na 

področju spodbujanja podjetništva
x

Pomoč pri navezovanju stikov s potencialnimi partnerji x

Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta x

Pomoč pri izbiri in odprtju pravne oblike x

Mentoriranje za potencialne podjetnike, vključene v program PONI x

Izvedba delavnic in izobraževanje za potencialne podjetnike, vključene v program PONI x

Osnovno svetovanje potencialnim podjetjem in podjetnikom v vseh fazah razvoja: ko razmišljajo o ustanovitvi podjetja, ko začenjajo / 

ustanavljajo podjetje, ko delujejo, ko zapirajo s.p. ali d.o.o
x

Delavnice, na katerih se potencialni podjetniki / podjetniki osredotočijo na konkreten izziv podjetja / podjetniške ideje in ga s 

praktičnimi vajami razvijajo in implementirajo
x

Usposabljanja, katerih namen je pridobivanje, razvijanje in izboljšanje veščin, znanja in kompetenc potencialnih podjetnikov in MSP za 

večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja
x

Izmenjave / ogledi dobrih praks, izmenjave izkušenj znotraj Slovenije in / ali čezmejno tako za potencialne podjetnike, kot podjetnike x

Odpiranje poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno z namenom povezovanj-mreženj, navezave stikov za potencialna 

poslovna sodelovanja tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja
X
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Aktivnosti občin:
• priprava pregleda neizkoriščene infrastrukture, ki bi se lahko koristila v namene mrežnega podjetniškega

inkubatorja,

• usposobitev razpoložljive infrastrukture (kvalitetno in urejeno poslovno okolje),

• načrtovanje izgradnje novih kapacitet,

• fizične infrastrukture,

• sodelovanje pri opredelitvi prioritetnih področij inkubiranja podjetij,

• promocija ponudbe in soorganizacija dogodkov,

• podpora skupnim aktivnostim in dogodkom.



Hvala za
pozornost!


