
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center  

Murska Sobota vabimo na : 

 

brezplačno delavnico 

PROGRAM ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE, 
ki bo 

dne 5.6.2019, s pričetkom ob 15.00 uri 

v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

(konferenčna dvorana Paviljona Expano).  

 

 

Namen delavnice: 
Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike nudi bodočim in novim podjetnikom 
priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje 
(MSP) v eni izmed sodelujočih držav EU in nekaterih izven EU. Program omogoča 
izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki, olajša dostop do novih trgov in 
iskanje možnih poslovnih partnerjev, izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP, 
omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o 
poslovnih priložnostih v drugi državi EU. Mladi, bodoči ali novi podjetniki pridobivajo in si 
izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem se 
usposabljajo in z njim sodelujejo od min. 1 do max. 6 mesecev. Izmenjavo bodočemu ali 
mlademu podjetniku delno financira Evropska komisija v obliki mesečnih Erasmus dotacij, 
katerih višina je določena glede na standard bivanja države v kateri poteka usposabljanje. 
 
 
Potek delavnice: 
       
-     predstavitev programa in postopkov sodelovanja  
-     predstavitev izvedbe Erasmus usposabljanja s strani bivše udeleženke 
-     Q&A za tiste, ki bodo želeli še kaj več vprašati in izvedeti  
-     brezplačen ogled interaktivne razstave v Expanu za prvih 15 prijavljenih 
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Strokovni izvajalec: 
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem. 
Barbara Vogrinčič, bivša udeleženka programa. 
 
Trajanje usposabljanja: 
Delavnica o trajala 2 uri. Izvedla se bo v sredo, 5.6.2019 ob 15.00 uri. 
 
 
 
Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 
Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA 31.5.2019 oz. do zapolnitve mest na e-mail: 

tine.novak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 070 500 617.  
 
  

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno! 
 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 
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