PROJEKT

PODJETNI RAZISKOVALCI
podjetniško usposabljanje in vodenje pri pridobivanju finančnih virov za ustanovitev
lastnega podjetja

¾ Komu je namenjen?
Mladim raziskovalcem in raziskovalcem, ki:

• si želijo pridobiti podjetniška znanja
• bi radi sami poskrbeli za svojo zaposlitev
• imajo tržno perspektivno idejo
• razvijajo novo tehnologijo ali prototip izdelka, ki ga želijo tržiti
• razmišljajo o ustanovitvi podjetja

¾ Kaj ponuja?
Temeljna znanja, ki jih potrebuje podjetnik raziskovalec
Oceno potenciala ideje raziskovalca in tistim, katerih ideje bodo ocenjene kot tržno
perspektivne še:

• individualna pomoč pri pisanju poslovnega načrta
• individualna pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev iz projekta VALOR
• individualna pomoč pri oblikovanju podjetniškega tima
• individualna pomoč pri ustanovitvi podjetja in realizaciji ideje
• možnost včlanitve v LUI

Z udeležbo na enem izmed modulov (I ali II) mladi raziskovalec izpolni pogoj o 5-urnem podjetniškem
usposabljanju, ki ga določa drugi odstavek 34. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah. Mladi raziskovalec po končanem usposabljanju prejme
potrdilo o udeležbi, s katerim dokazuje izpolnitev pogoja iz Pravilnika.

¾ Kako poteka?
• Modul I: podjetništvo kot karierna pot mladega raziskovalca
• Modul II: kako od ideje do podjetja
• Evalvacija idej
• Modul III: priprava poslovnega načrta in ustanovitev podjetja

¾ Kako se prijavite?
Prijave so obvezne in jih sprejemamo na naslov info@lui.si najkasneje en dan pred izvedbo
posameznega modula. Ob prijavi navedite ime in priimek, fakulteto oz. raziskovalno organizacijo, vpisno
številko (MR), naslov in kontakt (mail, telefon).
Subvencionirana kotizacija za udeležbo znaša 480 € + DDV in jo je potrebno poravnati pred pričetkom
modula I. Mladi raziskovalci lahko stroške kotizacije krijejo iz materialnih stroškov za usposabljanje
mladih raziskovalcev.

Dodatne informacije:
Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o.
Vojkova 63, 1000 Ljubljana
Tel: 01/620 34 80, 01/620 34 82
E-pošta: info@lui.si
Spletna stran: www.lui.si

Projekt podpirajo:
Univerza v Ljubljani
Flamska vlada

PROGRAM
Modul I: Podjetništvo kot alternativna karierna pot mladega raziskovalca
dve predavanji, na katerih mladi raziskovalci spoznajo osnove podjetništva
Naslov
Vsebina

Podjetništvo: izziv in priložnost
•
•
•
•
•

Predavatelj
Termin
Naslov
Vsebina

Predavatelj
Termin

temelji kariernega uspeha
podjetništvo kot poslovni model prodajanja znanja
elementi perspektivnih idej
znanje in veščine, ki jih potrebuje podjetnik
prvi koraki v podjetništvu: ideja, tim in poslovna dokumentacija

Blaž Kos, Klub Poslovni angeli Slovenije
13. maj 2008 od 17. do 20. ure
Pot od ideje do podjetja
•
•
•
•
•
•

osnove poslovnega načrtovanja
registracija in zagon podjetja
timsko delo v podjetju
uporaba denarja drugih ljudi
kdo vam lahko pomaga na podjetniški poti
primeri dobrih praks

Blaž Kos, Klub Poslovni angeli Slovenije, dr. Lidija Honzak, LUI
14. maj 2008 od 17. do 20. ure

Modul II: Kako od ideje do podjetja
pregled temeljnih znanj, ki jih potrebuje podjetnik raziskovalec
Naslov
Vsebina

Ustanovitev, zagon in razvoj podjetja
•
•

•
•

osnove gospodarskega prava (statusno-pravne oblike podjetja)
poslovni načrt: geni podjetja
o vizija, poslanstvo, vrednote
o analiza trga in načrt trženja
o gradnja podjetniškega tima
o osnove finančnega načrtovanja
o kritična tveganja in upravljanje z njimi
o terminski plan in postavljanje časovnih ciljev
pregled orodij, priročnikov in organizacij, ki lahko pomagajo na poti
razvoj podjetja

Predavatelj
Termin

Blaž Kos, Klub Poslovni angeli Slovenije
20. maj 2008 od 17. do 20.00. ure

Naslov
Vsebina

Intelektualna lastnina

Predavatelj
Termin

•
•
•
•

predstavitev posameznih vrst pravic intelektualne lastnine
postopki za pridobitev posameznih pravic intelektualne lastnine
pregled različnih možnosti v posameznih fazah raziskave in razvoja
uveljavljanje pravic na sodišču

Janez Kukec Mezek, Urad RS za intelektualno lastnino
21. maj 2008 od 17. do 18.30 ure

Naslov
Vsebina

Predavatelj
Termin

Analiza trga in načrt trženja
•
•
•
•
•
•

metode raziskovanja trga
analiza trga in konkurence
osnovni trženjski koncepti in razjasnitev trženjskih pojmov
posamezni sklopi trženjskega spleta (4P/7P)
tržna strategija
življenjski cikel izdelka/storitve

mag. Niko Slavnič, Poslovna šola IEDC, Bled
21. maj 2008 od 18.30. do 20.00. ure

Tistim, ki želijo ustanoviti lastno podjetje, bodo po končanem modulu II zunanji eksperti LUI evalvirali tržno
perspektivnost njihove ideje.

Modul III: Priprava poslovnega načrta in ustanovitev podjetja
namenjen tistim, katerih idejo so eksperti LUI ocenili in prepoznal kot inovativne ter tržno perspektivne

Naslov
Vsebina

Priprava poslovnega načrta in ustanovitev podjetja
•
•
•
•
•

individualna pomoč pri pisanju poslovnega načrta
pomoč pri oblikovanju podjetniškega tima
individualna pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev iz projekta VALOR in
realizaciji ciljev iz projekta VALOR
individualna pomoč pri ustanovitvi podjetja in realizaciji ideje
možnost včlanitve v LUI

