
 

 

 
JAVNI NATEČAJ ZA NAJIZVIRNEJŠO SOCIALNOPODJETNIŠKO IDEJO  

 
 
Projekt INOVALOCA se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in ga 
delno sofinancira Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in dejavnosti, ki temeljijo na inovativnem izkoriščanju 
lokalnih virov (med katere sodita tudi človeški in socialni kapital), ter imajo pozitivne družbene, 
ekonomske in druge učinke.  
 
V okviru projekta razpisujemo javni natečaj za najizvirnejšo socialnopodjetniško idejo, s čimer: 
 

- nudimo podporo inovativnim podjetniškim pobudam, po načelih socialnega podjetništva, 
- spodbujamo in promoviramo družbeno in podjetniško inovativnost, 
- prispevamo k povezovanju na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške. 

 
 
Merila ustreznosti  
 

Vsebina 
podjetniške 
ideje 

Ideja podjema mora upoštevati načela socialnega podjetništva. 
Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva, za katerega je značilno, da 
ima njegovo delovanje širše in pozitivne družbene učinke (socialne, okoljske,...) 
Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da 
dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje.  

Kdo lahko 
sodeluje 

Na natečaj se lahko prijavijo vsi zainteresirani posamezniki ali organizacije iz 
upravičenega območja, ki želijo nadalje razviti svojo socialnopodjetniško idejo.  

Upravičeno 
območje 

Slovenija: 
- Pomurska regija 
- Podravska regija 
- Osrednjeslovenska regija 
- Obalno kraška regija 

Hrvaška: 
- Varaždinska županija 

Način in 
rok prijave 

Rok prijave: 15. april 2015 do 15.00 ure. 
Način prijave: prijavnice se oddajo v elektronski obliki, na sledeča naslova: 

- Slovenija: info@mozaik-drustvo.si 
- Hrvaška: info@tp-vz.hr 
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Merila izbora 
 

Ustreznost podjetniške ideje 
max. 20 točk 

Ideja je povezana z razvojem socialnega podjetništva. 

Inovativnost in uporaba lokalnih virov 
max. 20 točk 

Ideja je inovativna in podjem v svoji predvideni dejavnosti 
predvideva uporabo lokalnih virov.  

Izvedljivost 
max. 30 točk 

Zasnova in izvedba je kakovostno zastavljena in jo je 
možno realizirati. 

Učinek in trajnost 
max. 30 točk 

Ideja nakazuje učinek na identificirane ciljne skupine in 
širšo družbeno korist ter možnost trajnega delovanja. 

 
 
Način izbora in nagrada 
Projektni partnerji bomo sestavili strokovno komisijo, ki bo prijavljene ideje ocenjevala po 
navedenih merilih izbora. Najboljše ocenjeni predlog bo izbran kot »Najizvirnejša podjetniška 
ideja čezmejnega območja«, ki jo bo avtor predstavil na zaključni konferenci projekta, kjer bo 
deležen tako strokovne kot medijske pozornosti.  
 
Nagrada 
Svetovanje 8 ur želenega svetovanja pri projektnih partnerjih (priprava poslovnega načrta, projekta 
za sofinanciranje ali podobne vsebine, svetovanje: zadružništvo, socialno podjetništvo, pravno 
svetovanje: registracija, priprava temeljnih aktov, ..) ter možnosti nadaljnjega sodelovanja in 
povezovanja. Nagrajenec lahko med projektnimi partnerji sam izbere organizacijo pri kateri želi 
svetovanje. 
 
Dodatne informacije za prijavitelje: 
 
Slovenija 

- Murska Sobota: Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p., info@mozaik-drustvo.si 
- Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, so.p., 

stasa.dp@caap.si 
 
Hrvaška 
- Varaždin: Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA, d.o.o., andreja.pticek@azra.hr 
       Tehnološki park Varaždin – info@tp-vz.hr 
 
 
 
Partnerji projekta INOVALOCA 

- Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p. (Murska Sobota), 
- Inštitut za razvojne in strateške analize – IRSA (Ljubljana), 
- Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, so.p. (Maribor), 
- Tehnološki park Varaždin (Varaždin), 
- Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. (Varaždin). 
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