Primorski tehnološki park d.o.o.
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 393 24 51
E: popri@primorski-tp.si
www.popri.si

RAZPIS TEKMOVANJA ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO ZA MLADE – POPRI
ŠOLSKO LETO 2017/2018
Primorski tehnološki park v šolskem letu 2017/2018 vabi:
 učence osnovnih šol od 7. do 9. razreda,
 dijake srednjih šol,
 študente višjih strokovnih šol in samostojnih visokošolskih zavodov in univerz ter druge mlade, ki še
nimajo lastnega podjetja in na dan prijave na tekmovanje še niso dopolnili 29 let starosti,
 kot tudi njihove mentorje
na tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade POPRI.

Tekmovanje POPRI poteka na dveh nivojih:
 na regionalnem nivoju
 na državnem nivoju.

Tekmovanje POPRI je za udeležence prostovoljno.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju za najboljšo podjetniško za mlade – POPRI, ki je
objavljen na spletni strani POPRI www.popri.si.

Predvideni datumi za izvedbo tekmovanja:

 21.03.2018 (sreda): Rok za oddajo poslovnih modelov na portalu www.mikrobiz.net ali po
elektronski pošti na popri@primorski-tp.si. Za datum oddaje se šteje datum oddaje poslovnega
modela na portalu oziroma datum elektronske pošte. Oddaja poslovnega modela se šteje za
prijavo na regionalno tekmovanje.
 Do 10.04.2018 (torek): Regionalne strokovne komisije ocenjujejo po vnaprej določenih merilih
pravočasno prejete poslovne modele.
 Do 11.04.2018 (sreda) bodo po elektronski pošti obveščeni tekmovalci, ki so se uvrstili na državno
tekmovanje.
 17.04.2018 (torek):
 Osebne predstavitve poslovnih modelov in minimalno sprejemljivih proizvodov oziroma
prototipov (prototip, reklama, drugi material, ki ponazarja podjetniško idejo – v
nadaljevanju: MVP) pred državno tekmovalno komisijo. Osebne predstavitve bodo potekale
v Novi Gorici.
 Zaključna prireditev POPRI – osebna predstavitev dveh tekmovalcev oziroma podjetniških
ekip iz vsake starostne kategorije, ki sta na državnem tekmovanju dosegla najvišje število
točk, podelitev priznanj, razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad zmagovalcem.
Zaključna prireditev z družabnim programom bo v Slovenskem narodnem gledališču v Novi
Gorici.
 17.04.2018 (torek) bodo objavljeni rezultati državnega tekmovanja na spletni strani POPRI
www.popri.si.

V kolikor pride do spremembe datumov vas bomo sproti obveščali.

Mentorje vljudno naprošamo, da tekmovalce in starše oziroma zakonite zastopnike mladoletni otrok pred
tekmovanjem seznanijo z razpisom in pravilnikom tekmovanja ter objavo podatkov.

REGIONALNO TEKMOVANJE POPRI
Tekmovanje POPRI poteka po Pravilniku o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo za mlade - POPRI, ki je
objavljen na spletni strani www.popri.si.

Tekmovalec se na regionalno tekmovanje prijavi tako, da odda:
-

poslovni model oblikovan v modernih urejevalnikih besedil1 (MS Word, OpenOffice Writer) ali v
formatu .pdf po elektronski pošti na naslov popri@primorski-tp.si ali
poslovni model na spletnem portalu http://www.mikrobiz.net/ in
predstavitev minimalno sprejemljivega proizvoda oziroma prototipa v katerikoli obliki (slika ali skica
izdelka, video predstavitev, link spletne strani, ipd.)

Mentor (1) lahko sodeluje pri oblikovanju največ petih (5) poslovnih modelov.

Poslovni model za kategorijo osnovnošolci mora vsebovati naslednje segmente: osebne podatke avtorjev
in mentorjev, povzetek, kdo so idealni kupci, katere probleme podjetniška ideja rešuje in obstoječe
alternative, edinstveno ponujeno vrednost, rešitev, poti do kupcev (distribucijske kanale), tok prihodkov in
strukturo stroškov. Obvezna priloga poslovnega modela je predstavitev minimalno sprejemljivega
proizvoda oziroma prototipa v katerikoli obliki (kot je slika ali skica izdelka, video predstavitev, link spletne
strani, ipd.)
Poslovni model za kategorijo dijaki in za kategorijo študenti in ostali mladi pa mora poleg zgoraj
navedenih segmentov vsebovati še ključne kazalnike in neulovljivo prednost.

Poslovnemu modelu mora biti priloženo pisno soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov
mladoletnih tekmovalcev, da soglašajo z objavo osebnih podatkov in fotografij otrok ter z objavo povzetka
poslovnega modela za namene izvedbe in promocije tekmovanja ter da so lahko rezultati njihovih otrok,
doseženi na tekmovanju POPRI, javno objavljeni. Osnutek soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov
mladoletnih tekmovalcev je objavljen na spletni strani www.popri.si.

Rok za oddajo poslovnih modelov je 21.03.2018.

1

Priporočamo, da ima poslovni model vsebuje vse segmente, ki so zapisani v predlogi poslovnega modela POPRI objavljeni na
spletni strani POPRI www.popri.si.

Organizator tekmovanja, Primorski tehnološki park d.o.o., bo pravočasno prispele poslovne modele
posredoval regionalni strokovni komisiji v ocenjevanje.
O dosežkih na regionalnem tekmovanju bodo tekmovalci obveščeni po elektronski pošti vsaj tri delovne
dni pred začetkom državnega tekmovanja.
Deset najbolje uvrščenih tekmovalcev oziroma podjetniških ekip v vsaki starostni kategoriji prijavi
Primorski tehnološki park d.o.o. na državno tekmovanje.

DRŽAVNO TEKMOVANJE POPRI
Državno tekmovanje POPRI bo v torek, 17.04.2018, v Novi Gorici.
Državno tekmovanje POPRI bo potekalo po Pravilniku o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo za mlade
– POPRI, ki je objavljen na spletni strani www.popri.si.
Tekmovanje na državni ravni poteka ustno in zajema osebno predstavitev poslovnega modela in
minimalno sprejemljivega proizvoda oziroma prototipa (reklama, izdelek, plakat, drugi material, ki
ponazarja podjetniško idejo). Osebno predstavitev se pripravi v powerpoint programu2. Osebna
predstavitev traja največ 10 minut. Pet minut je na voljo za predstavitev podjetniške ideje oziroma
poslovnega modela in MVP in pet minut za vprašanja članov državne tekmovalne komisije.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV POPRI
Svečana razglasitev finalistov in podelitev nagrad zmagovalcem bo v torek, 17.04.2018, v Slovenskem
narodnem gledališču Nova Gorica.
Na zaključni prireditvi bodo podeljena priznanja za sodelovanje vsem tekmovalcem.
Tekmovalci bodo prejeli, glede na dosežen rezultat, priznanja in nagrade v skladu s Pravilnikom o
tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo za mlade - POPRI, ki je objavljen na spletni strani www.popri.si.
Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni, po razglasitvi rezultatov na zaključni prireditvi, na spletni
strani POPRI www.popri.si . Prosimo, da potrpežljivo počakate na objavo rezultatov.
Nagradni sklad za zmagovalce državnega tekmovanja POPRI je 5.000,00 EUR.
2

Pri pripravi osebne predstavitve podjetniške ideje si lahko pomagate s predlogo za osebno predstavitev, ki je objavljena na
spletni strani POPRI www.popri.si .

MERILA ZA OCENJEVANJE PODJETNIŠKIH IDEJ
Strokovna komisija preveri kandidatovo samostojnost pri oblikovanju poslovnega modela,
samoiniciativnosti in kreativnosti v podjetniškem smislu, izvirnost ideje in možnost realizacije oziroma
realnega trženja izdelka. Dodatne točke prinaša izdelava prototipa oziroma minimalno sprejemljivega
proizvoda, pri čemer pa komisija ne ocenjuje kompleksnosti in natančnosti izdelave izdelka, temveč
njegovo predstavitveno vrednost.

MERILA REGIONALNEGA TEKMOVANJA POPRI

MERILA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA POPRI

OCENA POSLOVNEGA
MODELA

SKUPAJ 100%

OCENA OSEBNE PREDSTAVITVE

SKUPAJ 100%

POSLOVNI MODEL
(problem, kupci, rešitev,
edinstvena ponujena
vrednost, poti do kupcev)

80%

VSEBINA

50%

PREDSTAVITEV MVP (slika,
skica, video, povezava do
spletne strani, ipd.)

6%

MVP, vidna konkretizacija ideje
(prototip, reklama, letak, plakat)

25%

EKONOMIKA POSLOVANJA
(cena, stroški)

14%

STIL
(izvirnost, časovna usklajenost)

25%

PRIPOROČENA LITERATURA:
 Ash Maurya: »Delaj vitko - od načrta A do načrta, ki deluje« (brezplačen izvod v slovenskem jeziku v
pdf. obliki dostopen na strani http://delajvitko.si/ )

UPORABA DOLOČB PRAVILNIKA
Natančno preberite, prosimo, Pravilnik o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo – POPRI, ki je
objavljen na spletni strani www.popri.si, in se uporablja tudi za izvedbo razpisa.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatna pojasnila lahko dobite osebno pri Maji Rajer Obid:
 Po telefonu 05/393 24 51.
 Po elektronski pošti popri@primorski-tp.si.

Razpis tekmovanja je objavljen na spletni strani POPRI www.popri.si, na kateri bo organizator tekmovanja,
Primorski tehnološki park, sproti objavljal informacije in obvestila, povezana z razpisom in rezultati, ki jih
bodo udeleženci tekmovanja dosegli.

Lep pozdrav,

PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o.
mag. Tanja Kožuh, direktorica

Pripravila:
Maja Rajer Obid, vodja POPRI

