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Javna neprofitna 
institucija

Regionalna razvojna 
agencija za Podravje

Programi EU

Izkušnje na podlagi 
sodelovanja v več kot 

90 projektih, 
financiranih s strani 

EU

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

1993 1995

Štajerski 
tehnološki park

Hčerinsko podjetje 
tehnološki razvoj in 

podjetniška podpora
za MSP v regiji in širše

1994 2008

Članica mreže 
EEN

Storitve na področju 
internacionalizacije, 
inoviranja, prenosa 

znanja in tehnologij za 
podjetja v regiji

Sodelovanje z

▪ gospodarskimi / obrtno-
podjetniškimi zbornicami

▪ akademskimi institucijami
▪ podjetniškim okoljem
▪ tujimi predstavništvi,…

DANES



ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK
Podprl že več kot 200 MSP-jev

Poslovno podporni center in inkubator

1 od 5 ustanoviteljev Združenja inkubatorjev in 
tehnoloških parkov Slovenije

Regionalni center za tehnološki razvoj

24 let izkušenj na področju projektnega dela v 
okviru različnih EU programov 



Strateške 
usmeritve in 
področja dela

#1
Povezovanje podjetniškega okolja, 

kapitala (banke, investitorji) ter 

znanja (srednješolske organizacije, 
višje- in visokošolske organizacije, 
univerze, druge razvojno-raziskovalne 
organizacije).

#2

Katalizacija hitrejšega razvoja 
inovativnih podjetij z 
omogočanjem boljšega dostopa do 
mednarodnih virov znanja, produktov 
in partnerstev.

SPODBUDNO POSLOVNO OKOLJE

POSLOVNA PODPORA INFRASTRUKTURA

#3
Spodbujanje poslovnega
podpornega okolja.



Mreža ŠTP-MRA



SIO?.... SIO!



Program StartTogether - spodbudno okolje za nova podjetja

➢ Zagon: januar 2015.

➢ Kreativni prostori za aktivno sodelovanje inovativnih posameznikov in skupin.

➢ Rast in razvoj mikro start-upov, ki nimajo obsežnih infrastrukturnih potreb.

➢ Mreža mentorjev (različna strokovna področja).

➢ Individualna podpora, delavnice, strokovna usposabljanja.

➢ Privabljanje tujih start-upov, investitorjev, strokovnjakov. 

➢ Partnerstvo z NLB d.d. – Center inovativnega podjetništva NLB.

StartTogether ŠTP



Program StartTogether – Coworking Maribor

Program nudi:

• osnovno infrastrukturo za razvoj poslovnih idej
(sodobni poslovni prostori, namenjeni individualnemu razvoju poslovnih idej, 
skupinskim razvojnim aktivnostim, medsebojnemu sodelovanju podjetniških 
skupin ter sodelovanju z mentorji in svetovalci)

• mentorstvo in strokovno svetovanje pri razvoju poslovnih idej 
(mentorske storitve za posameznike, ki šele razmišljajo o ustanovitvi podjetja,  
ter za nova oz. mlada mikro in mala podjetja, ki so v na začetku svoje poti oz. v 
začetnih fazah poslovanja)

StartTogether -
Coworking Maribor

- članstvo v »StartTogether« skupnosti,

- dostop do lokalne mreže mentorjev in partnerjev,

- možnost udeležbe na dogodkih (izobraževanja, seminarji...),

- možnost vključevanja v skupne projekte,

- uporabo delovne postaje (miza, stol, predalnik),

- souporabo računalnika in druge tehnične opreme (tabla, projektor),

- brezplačen WiFi internetni dostop,

- souporabo skupnih prostorov (kuhinja, konferenčna soba, prostor za 

skupinsko delo, prostor za sprostitev, garderobne omarice)



Priložnosti za 
mlade na 
podeželju

* NEET  (»Not in Education, Employment or Training«): 
mladi, ki niso zaposleni, vključeni v izobraževanje ali usposabljanje

eNEET Rural: Spodbujanje podjetništva in izboljšanje 
kvalifikacij populacije NEET*, ki živi na podeželju

IZZIV:

Slabše zaposlitvene možnosti na podeželskih 
območjih – predčasno zaključevanje izobraževanja, 

nižje kvalifikacije, težji dostop do zaposlitve.

REŠITEV:

Dvig kompetenc mladih NEET-ov – spodbujanje 
inovativnosti in uporabe tehnologij v kmetijstvu, 

usposabljanja (on-line & on-site).



PRIMARNA CILJNA SKUPINA:

• nizko kvalificirani NEET-i,

• starost od 25 do 29 let;

• registrirani pri javni organizaciji za zaposlovanje (v Sloveniji ZRSZ);

• živijo na podeželskih območjih in se soočajo s številnimi preprekami pri vstopanju 

na trg dela.

Koristi:

• Mladi s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo: vključitev v usposabljanje, s 
pomočjo katerega bodo lažje ustanovili podjetje.

• Mladi brez srednješolske izobrazbe: vključitev v usposabljanje za pridobitev 
kvalifikacij za lažjo zaposlitev.

Priložnosti za 
mlade na 
podeželju



CILJI:

→ Vključitev 300 NEET-ov v podjetniške delavnice na spletu in usposabljanje na kraju 
samem.

→ Vključitev 900 NEET-ov v usposabljanje za razvoj mehkih veščin na spletu in na 
kraju samem.

→ Vključitev 30 NEET-ov v aktivnosti 1-3 mesečne mednarodne mobilnosti.

→ Aktivna mentorska podpora skozi 6 specializiranih storitev za NEET-e, vključene v 
dolgoročno mobilnost.

→ Vključitev 18 najuspešnejših NEET-ov v aktivnosti 3-5 dnevne mednarodne 
mobilnosti.

→ Vključitev 20 deležnikov v študijske obiske, z namenom izboljšanja njihove 
dejavnosti in prispevka k oblikovanju relevantnih politik.

→ Iniciacija 45 postopkov ustanovitve lastnega podjetja s strani NEET-ov.

→ Doseg 2000 uporabnikov preko družbenih medijev, objav strokovnih člankov ter 
splošnega informiranja.

Priložnosti za 
mlade na 
podeželju



www.eneet-project.eu

www.stp.siPriložnosti za 
mlade na 
podeželju

http://www.eneet-project.eu/
http://www.stp.si/


Hvala za pozornost!

Več informacij:

Tanja Senekovič

T: +386 2 6540 229  | E: info@stp.si |  W: www.stp.si
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