Nova skupina mladih podjetnikov v Murski Soboti
V okviru projekta Mladi podjetniki – s podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja,
katerega partnerji smo SUN Gornja Radgona d.o.o., Zavod Meta, Inštitut za politični
menedžment Maribor, Lokal Patriot v Novem mestu, Pomurska gospodarska zbornica,
Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Celje, smo pričeli z
četrto skupino usposabljanj mladih podjetnikov. Delavnica poteka v prostorih Pomurske
gospodarske zbornice v Murski Soboti. Delavnico obiskuje 14 kandidatov, pretežno iz
Pomurske regije. Projekt sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, prednostne naložbe,
namenjene trajnostnemu vključevanju mladih na trg dela in ga izvajamo za celotno Vzhodno
kohezijsko regijo. Nova skupina, ki smo jo vključili v usposabljanja šteje 14 udeležencev. V
okviru usposabljanja bodo spoznavali vsebine, ki so za podjetnika nujno potrebne, saj se
bodo seznanili z elementi poslovnega načrtovanja, proučili bodo lastnosti podjetnikov,
spoznali elemente trženja in sodobne oblike socialnih omrežij, predelali davke in
računovodstvo, spoznali različne knjigovodske listine, pridobili informacije glede digitalne
tehnologije in si ob zaključku usposabljanja pripravili tudi lastni poslovni načrt. Izzivov in idej
imajo veliko, vsekakor pa za njih predstavlja podjetništvo novo pot, kjer se želijo v okolju
pokazati in postati prepoznavni na dolgi rok. Vsem mladim želimo na njihovi poti veliko
uspeha!

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti
socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane
strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za
spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja
»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

