Cilj Podjetniškega inkubatorja
Cilj Podjetniškega inkubatorja je
povečati možnosti uspešnega
razvoja novih podjetij. Inkubator tako
pomaga uresničevati tudi temeljne
cilje okolja: spodbuja gospodarski
razvoj in razvoj lokalnih skupnosti,
ustvarja podjetniško kulturo v regiji in
prispeva k preoblikovanju njene
gospodarske podobe.

"Kjer podjetniška ideja
najde svoj dom"

Vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Posočja (PIPO) je eden izmed ciljev
Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002-2006 (SOČA 2006) na področju pospeševanja in razvoja podjetij v
Posočju.
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Ul. Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (poslovni prostori)
T: 05/ 38-41-500, F: 05/ 38-41-504
E: pipo@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si
Besedilo: Uroš Brežan, Miloš Bajt. Foto: Tatjana Šalej Faletič,
Mateja Kutin, www.ces.purdue.edu. Oblikovanje: Miloš Bajt.
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www.pososki-rc.si/podjetnistvo/inkubator

Kdo se lahko vključi
Ciljna skupina za inkubator so predvsem študentje, ki končujejo
študij, še zaposleni, ki se nameravajo podati na podjetniško pot,
ter brezposelni. Poleg njih bo Inkubator sprejemal tudi izkušene
podjetnike in podjetja, ki so dejavni manj kot tri leta.

Glavni kriteriji za vstop

Podjetniški inkubator

predstavlja ekonomsko orodje za pospeševanje podjetništva, ki
se uporablja v povezavi z drugimi podpornimi
ukrepi pri ustanavljanju in razvoju malih podjetij.
Podjetnikom, ki vstopajo na razburljivo podjetniško pot, pomaga pri: nastajanju podjetja in premagovanju začetnih ovir – predvsem z zagotavljanjem pomoči pri ustanavljanju podjetja in podjetniškim izobraževanjem, najemu poslovnih prostorov po ugodnih cenah, pridobivanju finančnih
sredstev, raziskovanju trga, mednarodnem povezovanju in promociji podjetja, nudi različne
oblike svetovanja ter zagotavlja računovodske in
administrativne storitve. Podjetniški inkubator
nudi podjetjem tudi pomoč pri organizaciji proizvodnje na osnovi tržno zanimive ideje do uveljavitve na trgu in samostojnega delovanja. Tako
omogoča razvoj podjetij, ki temeljijo na novih tehnologijah in ustvarjajo kakovostna delovna mesta
z visoko dodano vrednostjo.

Glavni kriteriji za vstop podjetij v inkubator je število in struktura
potencialnih delovnih mest, dolgoročna vizija in z njo povezana
rast podjetja ter dejavnost, ki jo ali jo bo podjetje opravljalo.
Prednost imajo storitvena, visokotehnološka ter lahkoproizvodna podjetja.

Poslovni prostori
Poslovni prostori se nahajajo na Ul. Padlih borcev 1b v Tolminu. Na voljo je več
poslovnih prostorov velikosti od 11 do 20
m2. Cena najema prostorov, se obračuna po Pravilniku o oddajanju poslovnih
stavb, poslovnih prostorov ter javnih
površin v najem Občine Tolmin. Ceni
najema se dodajo še stroški poslovnega
prostora.
Inkubiranemu podjetju se v prvem letu
na to ceno prizna 70% popust, v drugem
letu 50% popust in v tretjem letu 30%
popust.
V primeru, da podjetje ostane v Inkubatorju več kot tri leta, se
mu po preteku treh let zaračunava 100% najemnina.

Brezplačne storitve Podjetniškega inkubatorja
Posočja:
•
•
•
•
•
•
•

Najem pisarniške opreme
Dostop do interneta
Najem multimedijske učilnice
Telefonski priključek
Dostop do podatkov različnih poslovnih baz
Splošno podjetniško svetovanje
Določene administrativne storitve

Ostale storitve Podjetniškega inkubatorja
Posočje
Program vavčerskega svetovanja — Subvencionirane

storitve podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v fazi ustanavljanja ali delovanja.

Specialistično podjetniško svetovanje — je na voljo

preko vavčerskega sistema svetovanja, ki je organizirano v
okviru Posoškega razvojnega centra.

E-vem vstopna točka — V koli-

kor se za registracijo podjetja šele
odločate vam odslej na e-VEM točki
v prostorih Posoškega razvojnega
centra omogočamo izvedbo registracijskih postopkov ter z njimi povezane spremembe za podjetnike (s.p.).

Promocija vključenih podjetij — Predstavitev na novo
vklučenih podjetij v EPIcentru, glasilu Posoškega razvojnega
centra.

