Zaživi svoje podjetniške sanje,
postani Start:up leta 2014
Start:up leta je slovensko nacionalno tekmovanje start-up
podjetij. Namen tekmovanja je prepoznati najboljše podjetniške ekipe
in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti,
povezati s potencialnimi investitorji in parterji ter jih nagraditi in
promovirati v širši javnosti. Verjamemo namreč, da so start-up podjetja
pomemben temelj razvoja vsakega gospodarstva.

Zakaj sodelovati na izboru Start:up leta 2014
S sodelovanjem na izboru Start:up leta 2014 pridobiš:
 Subvencioniran sklop serije izobraževalnih podjetniških delavnic
 Dodatno osebno subvencionirano svetovanje in pomoč pri zagonu podjetja
 Možnost direktnega pogovora z investitorji in drugimi deležniki v gospodarstvu
 Potrditev perspektivne poslovne ideje s strani strokovnjakov
 Medijsko prepoznavnost
 Druženje z uspešnimi podjetniki in možnost koriščenja storitev podpornega okolja
 Bogate nagrade in še veliko več
 Točke za subvencijo SPS P2, kjer lahko pridobiš 70.000 EUR nepovratne subvencije za zagon svojega start-up podjetja.
Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Start:up Roadshow Nova Gorica
Imaš ambicije postati podjetniška zvezda in slovenski Start:up
leta 2014? Se prijavljaš na razpis SPS P2 za 70.000€ subvencije?
Pridi na Start:up Roadshow v Novo Gorico, kjer boš spoznal podjetniške zgodbe o
uspehu, pridobil znanja, kako uspešno zagnati svoje start-up podjetje ter pridobil
vse informacije v povezavi z izborom Start:up leta 2014 in subvencijo Slovenskega
podjetniškega sklada.

Program (Primorski tehnološki park, predavalnica v pritličju):
13:00 – 13:05
13:05 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30

18:30 -

Pozdravni nagovor
Regionalni partner Iniciative Start:up Slovenija
Sodobno podjetniško znanje
Vitko in agilno podjetje
Temeljno podjetniško znanje
Priprava investicijske dokumentacije
Začetki podjetja iz prve roke
Oblikovanje ideje, ekipe in vstop na trg
Motivacija
Podjetniška zgodba o uspehu
Odmor
Izbor Start:up leta 2014
Predstavitev tekmovanja
Subvencija
Predstavitev razpisa P2
Okrogla miza
Modre misli za vaš podjetniški uspeh

Druženje in mreženje
Pogovor ob večernem čaju in dogovor za
individualno svetovanje

Število mest je omejeno, zato je obvezna prijava.
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http://www.startup.si/sl-si/Event/34

Tekmovanje Start:up leta
Start:up leta je nacionalno tekmovanje start-up podjetij od 0 do 3 leta starosti.
Temelji na motiviranju za podjetniško akcijo v okviru slovenskega Start:up road-show-a, praktičnih usposabljanj za dodelavo
poslovnega načrta in izmenjavi izkušenj in dobrih praks, mreženju v okviru podjetniškega foruma 100% Start:up ter mednarodne
podjetniške konference PODIM.
Tekmovanje zaokrožajo izbor, promocija in nagrajevanje najbolje spisanega poslovnega načrta in najboljših start-up podjetij.
Tekmovanje je že tradicionalno povezano s ponudbo Slovenskega podjetniška sklada za start-up podjetja, ki bo letos ponovno
omogočil, da si bodo lahko udeleženci tekmovanja z dobro uvrstitvijo priborili do 25 točk od skupno 100 možnih v okviru
razpisa P2.
"Slovenski start-up leta 2014" bomo razglasili na mednarodni podjetniški konferenci PODIM, 14. maja 2014 v hotelu Habakuk
v Mariboru.

Zakaj sodelovati
Če razvijate start-up podjetje z inovativnim produktom in potencialom
hitre rasti, imate vsaj 6 dobrih razlogov, da se nam pridružite v
tekmovanju:








Pridobitev laskavega naziva "Slovenski start-up leta 2014", ki ga simbolizira kristalni kipec.
Možnost pridobitve do 25 točk od 100 možnih na razpisu za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada.
Možnost osebne predstavitve finalistov pred strokovno-investitorsko komisijo.
Razširitev socialne mreže koristnih povezav iz Slovenije in tujine.
Pridobitev dodatnih znanj in veščin s področja podjetništva
Povečanje prepoznavnosti v javnosti, saj bodo o vas poročali mediji, ki so v prvih petih krogih tekmovanja, o finalistih in
zmagovalcih objavili več kot 250 novinarskih prispevkov.

POZOR! Vse storitve v okviru tekmovanja so za udeležence brezplačne!

Pogoji sodelovanja
V slovenskem tekmovanju start-up podjetij Start:up leta lahko sodelujejo vsa slovenska start-up podjetja (glej definicijo v
spodnjem okvirčku), katerih poslovanje oziroma izdelki in storitve temeljijo na lastnem znanju in razvoju. Iščemo vse, ki imajo
globalni tržni potencial in ambicijo rasti. Podjetje mora biti ob prijavi na tekmovanju tudi formalno ustanovljeno.
Kakšna je definicija Start:up podjetja?







podjetje mora biti registrirano po zakonu o gospodarskih družbah,
podjetje je v poslu manj kot 3 leta,
podjetje še ni prijelo večjega investicijskega vložka s strani skladov tveganega kapitala, razen vloženih lastnih sredstev
ustanoviteljev ali poslovnih angelov,
ustanovitelji morajo biti še vedno večinski lastniki podjetja in
podjetje ne sme biti hčerinsko podjetje velikega že uveljavljenega podjetja.

Prijava na tekmovanje Start:up leta 2014
http://www.startup.si/sl-si/start-up-leta/prijava2014

