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JAVNI POZIV ZA IZBOR
IZVAJALCEV V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA
LETI 2017 in 2018, PROJEKTA «PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA NA BARJU»
1. Za obdobje od 3. 5. 2019 do 30. 9. 2019 objavljamo javni poziv za izbor izvajalcev za aktivnost
izvedba in moderiranje Startup vikenda v okviru Strategije lokalnega razvoja Las Barje z
zaledjem oziroma projekta «Program spodbujanja podjetništva na Barju».
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in
zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj
proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna
vključenost skupnosti na območju LAS«.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe, ali bomo sodelovali preko
pogodbe o sodelovanju za obdobje od 3. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Opravljanje dela bo trajalo
predvidoma 48 ur v vrednosti do 3.200,00€

1. Povprašujemo po profilih za izvajanje in moderiranje Startup vikenda in poznavanje naslednjih
tematik:
 Podjetništvo/temelj podjetništva,
 Osnovne podjetniške teme,
 socialno podjetništvo,
 uspešna prodaja izdelka ali storitve
 marketing/spletni marketing/oglaševanje,
 razvoj blagovne znamke/branding,
 poslovni model,
 primeri dobrih praks s področja podjetništva z družbenim učinkom,
 razvoj poslovne ideje,
 pravni, davčni in računovodski nasveti,









finance,
spodbujanje in razvoj turistične ponudbe,
spodbujanje trajnostne pridelave hrane,
kako aktivirati tradicionalne vire,
ohranjanje narave in kulturne krajine v podjetništvu,
zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov s podjetništvom
druge teme vezane na podjetniško vsebino

2. Kandidati morajo imeti za sklenitev pogodbe izkušnje in reference s področja podjetništva, ki jih
bomo preverili ob prijavi (točka 3).
3. Način prijave: prijavnico za izvajalce, ki se nahaja na spletni strani https://www.cenestupar.si/sl/kdo-smo/zaposlimo, pošljite najkasneje do 31. 5. 2019 na naslov: CENE ŠTUPAR CILJ, Šmartinska c. 134 A, 1000 Ljubljana.
Prijavnici priložite kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj.
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