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V A B I L O  

  
k sodelovanju v programu usposabljanja 

 

SmartMeUp 
 
 

Spoštovani, 
 

Štajerski Tehnološki Park organizira program usposabljanja SmartMeUp. Program je namenjen 
mladim, ambicioznim, kreativnim udeležencem odprtih misli, z visokošolsko izobrazbo, ki imajo željo 
obogatiti svoje znanje in podjetniške veščine. V okviru programa bo ŠTP, ob strokovni podpori 
izkušenih mentorjev, pomagal udeležencem na poti od podjetniške ideje do uspeha.  
 
Program vključuje: 

• Modularna podjetniška usposabljanja SmartMeUp; 

• Tekmovanje nosilcev podjetniških idej na državnem in mednarodnem nivoju; 

• Denarno nagrado in / ali poslovno podporo za prve tri nagrajence; 

• Priložnosti za spoznavanje inovativnega podjetniškega razmišljanja in ustvarjanja, druženja in 
izmenjave informacij z deležniki iz Slovenije in mednarodnega okolja ter še veliko več. 

 

Program SmartMeUp bo potekal v obdobju med oktobrom 2020 in marcem 2021. Za več informacij 
in k prijavi v program SmartMeUp vas vabimo k ogledu spletne strani www.stp.si/smartmeup.html.  
 
Prijave v program SmartMeUp so odprte do 15. septembra 2020.  
 
Projekt eNEET Rural se osredotoča na inovativnost in uporabo tehnologij v kmetijstvu, z namenom 
oblikovanja zbirke orodij, namenjenih mladim, ki niso več vključeni v izobraževanje in ne delajo ali se 
usposabljajo za delo. Projekt odpravlja pomanjkanje veščin pri populaciji mladih prebivalcev podeželja, 
spodbuja njihovo podjetniško žilico in povečuje zaposlitvene možnosti na podeželju. Več informacij o 
projektu: www.stp.si/eneet-rural.html  
 
Skladno z navedenim vas vljudno prosimo za posredovanje informacije o programu SmartMeUp 
opredeljenim ciljnim skupinam na območju vaše občine (objava na spletišču in družbenih omrežjih 
občine, e-poštno obveščanje). Za pomoč pri doseganju potencialnih udeležencev programa 
SmartMeUp se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo! 
 
Za morebitna vprašanja in dodatne informacije v zvezi s programom SmartMeUp in projektom eNEET 
Rural smo vam z veseljem na razpolago na info@stp.si | 02 6540 229. 
 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 

Matjaž Fras 

Direktor 
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