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Predstavitev natečajaPredstavitev natečaja
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Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z 

natečajem za najboljšo podjetniško idejo “Podjetna 

Primorska 2018” že 12. leto zapovrstjo odpira svoja 

vrata vsem podjetnim posameznikom in skupinam, ki 

želijo uresničiti svoje podjetniške ideje in se podati v 

podjetniške vode.

Natečaj:

1. Spodbujanje podjetništva, podjetniške kulture in inovativnosti v 

podjetništvu med študenti, raziskovalci, pedagoškimi delavci ter 

neizkušenimi ali izkušenimi podjetniki.

2. Identifikacija najboljše podjetniške ideje in posledično ekipe z 

namenom olajšanja podjetniških začetkov ter možnosti ustvarjanja novih 

zaposlitvenih možnosti v regiji.

3. Povezovanje gospodarstva v regiji s perspektivnimi kadri (akademska 

sfera in širše), ki imajo dobre poslovne ideje in rešitve.

4. Komercializacija znanja, nastanek novih inovativnih in na lastnem 

znanju temelječih start-up in spin-off podjetij ter ustvarjanje povezav 

med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.

Cilji natečaja:
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"ACADEMIC START-UP – Rektorjeva nagrada Univerze na Primorske", ki je 

namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in pedagoškim 

delavcem Univerze na Primorskem

"START-UP OPTIMIST", ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki nimajo 

podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja oziroma niso 

zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih

"START-UP ACCELERATOR NAVIGATOR", ki je namenjena izkušenim 

posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na 

natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Kategorije natečaja:

“Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na 

Primorskem” 
1. nagrada 4.000, 2. nagrada 2.500, 3. nagrada 1.500

“Start-up Optimist”
zmagovalec prejme nagrado v vrednosti 4.000 eur

“Start-up Accelerator Navigator” 
Za prijavitelje, ki bodo izbrani med finaliste bo na voljo strokoven mentorski 

program, ter organizirana predstavitev pred investitorji

“Posebna nagrada Občina Izola”
nagradni sklad v vrednosti 10.000 eur za finaliste iz Občine Izola

Nagradni sklad:
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Izvedba prilagojenega programa za finaliste v kategoriji »START-UP 

NAVIGATOR ACCELERATOR«, kjer bo ob zaključku natečaja organizirana 

predstavitev pred investitorji

Pretekli zmagovalci v katerikoli od kategorij natečaja v zadnjih 3 (treh) letih 

po tem pravilniku niso upravičeni do prijave na natečaj.

Komisija lahko med finaliste razglasi vse, ki presežejo minimalni prag točk in 

sicer vsaj 51 točk (od 100 možnih).

Za podjetno idejo še ni prejel nagrade na sorodnih natečajih v zadnjih 3 letih.

Novosti natečaja 2018:
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Informacije o natečaju in prijava:

www.uip.si

Informacije o natečaju in prijava:

www.uip.si
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Informacije o natečaju in prijava:

On-line obrazec

Primeri inovativnih idej na Primeri inovativnih idej na 

natečajunatečaju
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Prijava na natečajPrijava na natečaj



8/05/2018

8

Zakaj sodelovati?

• S sodelovanjem preverimo našo poslovno idejo skozi oceno strokovne 

komisije

• Pripeljemo kar je bila morda do sedaj samo ideja, do točke uresničitve

• Smo deležni mentorstva in podpore pri izpeljavi od ideje do poslovnega 

načrta

• Pridobimo medijsko pozornost in tako postanemo razpoznavni v naši 

regiji

• Povečamo možnost financiranja naše poslovne ideje

• Pridobimo možnost koriščenja nadaljnje podpore inkubatorja

Kako poteka natečaj?

FAZA 1: Prijava inovativne podjetniške ideje (PI)

- Oddaja PI na Prijavnem obrazcu na spletni strani pred določenim rokom

- Povabilo k osebni predstavitvi PI pred strokovno komisijo

- Sestanek strokovne komisije in izbor finalistov

FAZA 2: Izdelava Poslovnega načrta (PM)

- Obvestilo o izboru med finaliste

- Podjetniške delavnice , mreženje in izobraževanja za izdelavo lastnega PM

- Oddaja PM v programu Mikrobiz in ocenjevanje strokovne komisije

- Končna predstavitev ali zagovor pred komisijo

- Zaključna prireditev in razglasitev zmagovalcev
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Kdo lahko sodeluje?

"ACADEMIC START-UP – Rektorjeva nagrada Univerze na Primorske", ki je 

namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in 

pedagoškim delavcem Univerze na Primorskem

"START-UP OPTIMIST", ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki 

nimajo podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja 

oziroma niso zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih

"START-UP ACCELERATOR NAVIGATOR", ki je namenjena izkušenim 

posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo 

na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Ocenjevalni kriteriji
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Oddaja prijave

Rok oddaje prijav  15.5.2018 do 24:00 h
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UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske

Ferrarska ulica 8 

6000 Koper – SI

Tel: +386 5 611 79 50


