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7. MPIK Natečaj za najboljše poslovne ideje 
 

NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA 
  
1. NAMEN NATEČAJA 
  
Z natečajem želi Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) poiskati posameznike/ce in ekipe, ki imajo  
inovativne in tržno zanimive poslovne ideje. Predvsem pa strast do tega, da ideje tudi uresničijo! 
 
Končni cilj je nastanek novih podjetij ter njihova rast in razvoj. Ob tem pa krepitev podjetniške kulture, 
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.  
 

2. PRIJAVA NA NATEČAJ 
 
Za prijavo je potrebno izpolniti Prijavnico, ki je objavljena na tej povezavi. Prijavnica je dosegljiva tudi na spletni 
strani https://mpik-koroska.si/mpik-natecaj.  
 
Rok za oddajo prijave je 30. september 2022 do 24:00 ure.  

 

3. POTEK NATEČAJA 
 

a. Ocenjevanje 
 

Po roku za prijavo bodo zaposleni v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška pregledali vse pravočasno 
prispele prijave glede formalne popolnosti. Prijave bo nato po vnaprej določenih kriterijih ocenila zunanja 
strokovna komisija. Ocenjevanje bo dvostopenjsko: 

 

• ocena na podlagi pisne vloge, 

• ocena na podlagi ustne predstavitve (pitch). Največ 10 najbolje ocenjenih prijaviteljev na podlagi pisne 
vloge bo povabljenih še na ustno predstavitev ideje. Pred tem bodo s strani MPIK dobili pomoč pri 
pripravi predstavitve. 

 
Na podlagi ocene pisne vloge ter ustne predstavitve bodo izbrane tri zmagovalne ideje. Nagrajene bodo, kot je 
določeno v točki 5. (Nagrade) tega dokumenta. 
 

b. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 
 

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad je predvidena decembra 2022 na posebni prireditvi. Rezultati 
natečaja bodo po razglasitvi objavljeni na spletni strani MPIK www.mpik-koroska.si, sodelujoči pa bodo o tem 
obveščeni tudi po e-pošti. 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1OXvpyF2R3MAxP-Wbb5_D57RdmZ_Trc8p73dAABAx6PE/edit?usp=sharing
https://mpik-koroska.si/mpik-natecaj
http://www.mpik-koroska.si/
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4. POGOJI SODELOVANJA 
 
Kot prijavitelji lahko s svojimi poslovnimi idejami sodelujejo: 
 

• Fizične osebe (potencialni podjetniki) s stalnim ali začasnim prebivališčem na Koroškem. Prijava 
je omogočena vsem, neglede na starost, izobrazbo ali zaposlitveni status (zaposleni, nezaposleni…). 
Prijavijo se lahko tako posamezniki kot ekipe.  

• Podjetja s sedežem ali poslovno enoto na Koroškem, registrirana po 1. 1. 2021. Organizirana so 
lahko kot gospodarske družbe (npr. d.o.o.), s.p. ali zadruge.  

 

5. NAGRADE 
 
Prijaviteljem na 7. MPIK Natečaj je na voljo nagradni sklad v vrednosti več kot 23.000 €:  
 

• računovodske storitve in programska oprema za obdobje 12 (za 1. mesto), 9 (za 2. mesto) ali 6 (za 3. 
mesto) mesecev ter 2 uri svetovanja za vsakega udeleženca (donira Pristar d.o.o. -  www.pristar.si), 
 

• izdelava kratkega promocijskega videa (za 1., 2. in 3. mesto; donira Produkcija Bakster d.o.o. – 
www.probakster.si), 
 

• izdelava spletne trgovine (za 1. mesto; donira Revolver d.o.o. – www.revolver.si),  
 

• najem multifunkcijskega tiskalnika A3 za obdobje enega leta ter dobroimetje v višini 100 € za nakup v 
spletni trgovini PRINTINK (za 1. mesto); dobroimetje v višini 100 € za nakup v spletni trgovini PRINTINK 
(za 2. in 3. mesto; donira Tehit d.o.o. / Printink - www.printink.si), 

 

• promocijsko fotografiranje (za 1. mesto; donira fotobeležNica, Nika Hölcl Praper s.p.), 
 

• tisk promocijskih materialov - dobroimetje v višini 150 € (za 1. mesto) oz. 75 € (za 2. in 3. mesto; donira 
Mkopija, Marjetica Cerjak s.p. – www.mkopija.si), 

 

• enoletna licenca za Microsoft Office 365 (za 1. mesto; donira GOV-IS d.o.o. – www.gov-is.si),  
 

• enoletni brezplačni najem pisarniškega ali proizvodnega prostora v Mrežnem podjetniškem 
inkubatorju Koroška (za 1. mesto; donira ena od občin lastnic infrastrukture MPIK –  Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec; površina brezplačnega najema maks. 25 m2 za pisarno ali maks. 
50 m2 za proizvodni prostor), 

 

• celovita podpora pri uspešni realizaciji poslovne ideje preko MPIK mentorskega/svetovalnega 
programa, MPIK podjetniške šole (pridobitev ključnih poslovnih veščin in znanj) ter ostalih podpornih 
storitev v okviru projekta »SIO RRA Koroška 2020-22«, 

 

• promocija preko medijskih prispevkov, člankov ter drugih kanalov. 
 
Nagrade se lahko koristi v primeru, da prijavitelj registrira dejavnost najkasneje do 30. 6. 2023. 

 

  

http://www.pristar.si/
http://www.probakster.si/
http://www.revolver.si/
http://www.printink.si/
http://www.mkopija.si/
http://www.gov-is.si/
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6. ORGANIZACIJA NATEČAJA IN DODATNE INFORMACIJE 

 
Organizator in izvajalec natečaja je RRA Koroška d.o.o. kot vsebinski upravljavec Mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Koroška (MPIK). Natečaj poteka v sklopu projekta »SIO RRA Koroška 2020-22«. Aktivnosti v okviru 
projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Dodatne informacije za prijavitelje: 

• e-pošta info@rra-koroska.si,   

• telefon 059 085 190 (Jure Knez),  

• spletna stran www.mpik-koroska.si, 

• osebno na RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd. 
 

7. OSTALE DOLOČBE 
 
RRA Koroška d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb načina in pogojev sodelovanja ter prijavnice. Vsaka 
sprememba bo objavljena na spletni strani www.mpik-koroska.si. 
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni, in veljajo enakovredno 
za oba spola. 
 

Dravograd, 21. 3. 2022   RRA Koroška d.o.o. 
 
Karmen Sonjak, direktorica 

mailto:info@rra-koroska.si
http://www.mpik-koroska.si/
http://www.mpik-koroska.si/

