SPOT svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno informativno promocijsko delavnico
za potencialne podjetnike in delujoča MSP podjetja:

» Erasmus za mlade podjetnike «
(izvajalec: Univerza na Primorskem, Center za razvoj in prenos znanj )

v torek, 14.05.2019, od 11.00 do 14.00 ure,
v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske unije, ki deluje že od leta 2009 in bodočim ter
mladim podjetnikom pomaga pridobiti kompetence in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje
malega podjetja. Novi in bodoči podjetnik pridobiva in si izmenjuje znanje ter poslovne zamisli z
izkušenim tujim podjetnikom iz držav EU, pri katerem dela in z njim sodeluje od 1 do 6 mesecev.
Usposabljanje sofinancira Evropska komisija.
V programu lahko sodelujejo študentje, mladi in ostali, ki imajo osnovano podjetniško idejo in si želijo
v prihodnosti postati podjetniki. Poleg njih lahko v programu sodelujejo mladi podjetniki, ki že imajo
svoje podjetje mlajše od 3 let ter izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje podjetje že več kot 3 leta in so
lahko gostitelji mladim oz. bodočim podjetnikom.
Predavatelj: Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem, Center za razvoj in prenos znanj
PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE:
11:00 – 11:15
Dobrodošlica s kavico in rogljičkom
11:15 – 12:15
Predstavitev Programa “Erasmus za mlade podjetnike”
12:15 – 12:20
Odmor
12:25 – 12.45
Predstavitev primera dobre prakse
12:45 – 13:00
Vprašanja, diskusija in zaključek delavnice
TERMIN IN LOKACIJA:
Torek, 14.05.2019 od 11.00 do 13.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK
Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A).
PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov:
spot.koroska@gmail.com (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon) ali po telefonu na
telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968, kjer smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.
Svetovalci SPOT svetovanje Koroška

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira
iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT
svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

