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PROJEKT SPIRIT – Natečaj za individualno svetovanje malim in srednjim 

podjetnikom (MSP-jem), obrtnikom in potencialnim podjetnikom  

 

Območna obrtna-podjetniška zbornica Celje objavlja 

natečaj za individualno svetovanje MSP-jem, obrtnikom in potencialnim 

podjetnikom, 

ki se bo izvedel v sklopu aktivnosti projekta SPIRIT - Šole in podporne institucije za razvoj malih in 

srednjih podjetij in obrtnikov, inovacija in transfer znanja. 

Projekt SPIRIT- Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov, 

inovacija in transfer znanja, je bil odobren na 3. javnem razpisu v sklopu Operativnega programa 

Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Skupna vrednost projekta je 249.036,72 EUR, delež sofinanciranja EU 

predstavlja 85 % vrednosti. Projekt se bo izvajal v času med 18. decembrom 2013 in 18. junijem 2015. 

Vodilni partner je AZRA d.o.o. – Agencija za razvoj Varaždinske županije. Hrvaški partner v projektu je 

še Srednja strokovna šola Varaždin. Na slovenskem projektnem območju kot partnerji sodelujejo: 

Razvojna agencija Sotla, Šolski center Celje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. 

O NATEČAJU 

Ta natečaj je del izvedbe aktivnosti individualnega dela s potencialnimi podjetniki in delujočimi MSP-ji 

na čezmejnem projektnem območju Hrvaške in Slovenije. V sklopu aktivnosti bomo izvedli 

individualne svetovalne sestanke za izbrane MSP-je in potencialne podjetnike.  

Cilji natečaja: 

 pomoč pri realizaciji podjetniških ideji n začetku poslovanja podjetja, 

 izboljšanje zmogljivost obstoječih MSP / obrtnikov z zagotavljanjem informacij, nasvetov in 

primerov dobre prakse, 

 dostop do informacij o razpoložljivih možnostih financiranja podjetniških idej in 

 svetovanje o poslovnih priložnostih in možnostih razvoja idej. 

Upravičeni prijavitelji: 



 

 

 mali in srednji podjetniki (MSP-ji), 

 obrtniki in  

 potencialni podjetniki. 

 

DO KDAJ IN KAKO SE PRIJAVITI? 

Natečaj za prijavo bo odprt od 4. do 15. maja  2015.  

Potrebno je izpolniti prijavni obrazec (A ali B), ki je del dokumentacije tega natečaja, in ga v tiskani 

obliki poslati ali osebno dostaviti na naslov OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje najkasneje do 

do 15. maja  2015. 

V prilogi najdete dva prijavna obrazca, in sicer: 

 Prijavni obrazec A izpolnijo mali in srednji podjetniki ali obrtniki, ki že opravljajo podjetniško 

dejavnost (pravne osebe).  

 Prijavni obrazec B izpolnijo zainteresirane fizične osebe  (potencialni podjetniki), ki načrtujejo   

začetek podjetniške poti.  

NAČIN IZBORA 

Vse prijave, ki jih bomo prejeli do do 15. maja  2015, bomo sistematično ocenili. 

Možnost individualnega svetovanja bo imelo 5 najvišje ocenjenih podjetnikov med vsemi, ki bodo 

izpolnili in poslali oziroma dostavili  Prijavni obrazec A in 5 najvišje ocenjenih potencialnih 

podjetnikov med vsemi, ki bodo izpolnili in poslali oziroma dostavili Prijavni obrazec B. 

Izbrani podjetniki/obrtniki in izbrani potencialni podjetniki bodo obveščeni o pozitivnem rezultatu 

(izboru) ter bodo tako lahko koristili storitev individualnega svetovanja.   

 

 

 

 

 


