
 
 

 

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE  

SPLOŠNI POGOJI NAPOTITVE NA PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE  

Vavčer za 2 osebi, za 1 mesec  

 

1. Uvodne določbe 

1.1. S temi splošnimi pogoji Primorski tehnološki park d.o.o. (v nadaljevanju: PTP) izbere ekipo, ki ima 

možnost koristiti vavčer za podjetniško usposabljanje v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike 

(v nadaljevanju “program”): 

 

2. Izbor ekipe za napotitev na podjetniško usposabljanje 

2.1. V okviru EU programa Erasmus za mlade podjetnike je sofinancirano 1-mesečno usposabljanje 

bodočega ali mladega podjetnika pri izkušenem podjetniku, v sodelujočih državah programa, z 

namenom, da si pridobi potrebne podjetniške kompetence, veščine in znanja za uspešnejšo realizacijo 

podjetniške ideje, zagon in/ali vodenje lastnega podjetja; 

2.2. Nagrada se podeljuje individualno, fizični osebi, ki mora biti starejša od 18. let in ima interes 

sodelovati v programu Erasmus za mlade podjetnike kot “mladi podjetnik”; 

2.3. Usposabljanje preko programa Erasmus za mlade podjetnike bo omogočeno dvema osebama, v 

tretjeuvrščeni ekipi v kategoriji študenti in mladi do 29 let na nacionalnem tekmovanju POPRI. V 

primeru, da je prejemnik nagrade samostojen ali nagrado odkloni, lahko PTP vavčer razporedi na druge 

ekipe.   

2.4. Prejemnik nagrade svojo odločitev glede koriščenja nagrade sporoči PTP v roku 14 dni po razglasitvi 

rezultatov. 

2.5 Prejemnik nagrade se glede izvedbe koriščenja nagrade poveže z lokalno Erasmus posredniško 

organizacijo (Regionalni razvojni center Koper, kontaktna oseba: Tina Primožič, tina.primozic@rrc-

kp.sii, +386 (0)5 663 75 80), s čimer se vse obveznosti PTP zaključijo. 

 

3. Prijava na podjetniško usposabljanje Erasmus in stroški 

3.1. Kandidat mora  oddati popolno elektronsko prijavo kot “mladi podjetnik” v program Erasmus za 

mlade podjetnike, ki mora biti napisana v angleškem jeziku, vsebovati priloženi življenjepis v Europass 

formatu z zahtevanimi podatki ter priložen poslovni načrt, ki je lahko napisan v slovenskem jeziku ter 

mora vsebovati tudi povzetek poslovnega načrta v angleškem jeziku; 

mailto:tina.primozic@rrc-kp.sii
mailto:tina.primozic@rrc-kp.sii


 
 

 

3.2. Kandidat mora pri elektronski prijavi v program Erasmus za mlade podjetnike izbrati Regionalni 

razvojni center Koper kot izbrano lokalno Erasmus posredniško organizacijo; 

3.3. Regionalni razvojni center Koper, kot izbrana lokalna posredniška organizacija, pomaga mlademu 

podjetniku iskati ustreznega podjetnika gostitelja med prijavljenimi podjetniki, ki so navedeni v bazi 

programa Erasmus za mlade podjetnike;  

3.4. Kandidat lahko vavčer za podjetniško usposabljanje izkoristi samo enkrat, samo pri enem 

podjetniku gostitelju, ki je prijavljen v program Erasmus za mlade podjetnike kot “podjetnik gostitelj” 

in izkaže pripravljenost gostiti mladega podjetnika za obdobje 1 meseca, skladno z dogovorom z 

gostiteljem in v obdobju od aprila 2022 do konca januarja 2023; 

3.5. Višina finančnih sredstev za podporo nagrajenemu kandidatu za izvedbo Erasmus podjetniškega 

usposabljanja je določena s pravili programa Erasmus za mlade podjetnike in je odvisna od države 

izvedbe usposabljanja; 

3.6. Finančna sredstva za podjetniško usposabljanje se podelijo na podlagi podpisane Erasmus 

pogodbe med mladim podjetnikom in izbrano Erasmus lokalno posredniško organizacijo. Pogodba 

opredeljuje dolžino usposabljanja, program usposabljanja ter višino sredstev, do katerih je mladi 

podjetnik upravičen, skladno s pravili in pogoji sodelovanja programa; 

3.7. Usposabljanje mladega podjetnika pri izkušenem podjetniku v tujini mora biti izvedeno in uspešno 

zaključeno z oddanimi vsemi potrebnimi dokumenti poročanja o izmenjavi (kot zahtevano s strani 

izbrane lokalne Erasmus posredniške organizacije) do 31.1.2023; 

3.8. Nagrajeni kandidat ima možnost koriščenja dodeljenega vavčerja ali pa se lahko odloči tudi za 

možnost, da vavčerja ne izkoristi. Vavčer za podjetniško usposabljanje v okviru programa Erasmus za 

mlade podjetnike ni prenosljiv na druge osebe. 

 

 


