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JAVNI POZIV 

ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM,  DA  KANDIDIRAJO ZA MENTORJA INOVATIVNIH 
START-UP PODJETIJ (START-UP MENTORJA) 

Slovenski podjetnigki skiad (v nadaijevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter podpornim podjetnigkim okoijem ponuja razkne finanbe 
produkte, namenjene ciljni skupini start-up podjetij. Sklad je 2e v letu 2014 izvedel javni poziv 
zainteresiranim kandidatom za kandidiranje za mentorja inovativnih start-up podjetij na javnih 
razpisih za semenski kapital. 

V letu 2015 Sklad ponovno izvaja produkte financiranja mladih inovativnih in globalno 
usmerjenih podjetij v obliki semenskega kapitala (tj. konvertibilnega posojila in lastnigkega 
vlo2ka) v vigini 75.000 EUR (SK75) in 200.000 EUR (SK200). Pri tern kandidatom oz. 
prejemnikom investicije ponovno nudi celovit podporni sistem, ki vkljuade tako finanbe 
spodbude, kot tudi mentorsko, svetovalno, administrativno in promocijsko podporo, mofrost 
uporabe infrastrukture javne mre2e subjektov inovativnega okolja ter enotno promocijo 
produktov in rezultatov, pray tako tudi enoten izbor in spremljanje podjetij, ki so prejela javna 
sredstva. 

S tern namenom Sklad tudi v letu 2015 poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za 
start-up mentorje izbranih in podprtih start-up podjetij  v okviru razlibih finanNh 
produktov Sklada namenjenih ciljni skupini  —  start-up podjetjem. Narnen vkijuevanja 
izkugenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifie inih 
izkugenj in znanj ter socialnih povezav  v  proces uspegnega razvoja in nadaljnje rasti 
prejernnikov javnih sredstev. 

Z javnim pozivom start-up mentorjem bo Sklad v letu 2015 dopolnil seznam, ki se je oblikoval 
v letu 2014 in bo skupaj  imenoval do 60 najbolj ustreznih start-up mentorjev.  Vsi 
uporabljeni izrazi, zapisani v mogki spolni slovnibi obliki, so uporabijeni kot nevtralni za mogke 
in 2enske. 

OBVEZNOSTI KANDIDATOV 
Vsak izbran start-up mentor bo vkljUen v pred-selekcijski postopek pred fazo mentoriranja, z 
namenom, da start-up mentorji predhodno osebno spoznajo start-up podjetnike, se z njimi 
poveZejo in jih ustrezno ocenijo. 
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Vkljuenost start-up mentorja v  pred-selekcijski postopek zajema: 

- sodelovanje v pred-selekcijski komisiji (ocenjevanje prijav in predstavitev), 
- sodelovanje na delovnem vikendu (spoznanje in pomoc skupinam), 
- osebna predstavitev na delovnem vikendu. 

Start-up podjetja bodo na osnovi pregleda seznama mentorjev, medsebojnega spoznavanja v 
pred-selekcijskem postopku in lastnih potreb za uspegnejgi razvoj in rast predlagala do tri (3) 
start-up mentorje, ki bodo podjetjem dodeljeni na osnovi njihovih zmo2nosti (posamezni start-
up mentor lahko naenkrat sodeluje le s tremi (3) podjetji. 

Start-up mentor bo po izvedenem pred-selekcijskem postopku opravil se mentoriranje 
podjetja, prejemnika sredstev produktov semenskega kapitala. Mentoriranje investiranega 
start-up podjetja zajema: 

- prenos specifibih izkugenj, 
- prenos znanja, 
- prenos socialnih povezav, 

kar bo podjetju omogoblo uspekn razvoj in rast. 

Izbrani start-up mentor s strani start-up podjetnika bo poleg osebnega mentoriranja sodeloval 
tudi v t.i.  strokovnem svetu  investirane druThe, ki je posvetovalno telo in ne organ 
upravijanja investirane drape, sodelovanje pa poteka predvsem na podroju poslovodstva in 
strategkih usmeritev. Srk'anja bodo potekala najmanj cetrtietno, zaZeleno enkrat mesebo 
(start-up mentorju bo omogoena prisotnost na strokovnem svetu druThe preko 
videokonference). 

SODELOVANJE 
Posamezen start-up mentor Iahko sodeluje v najvk' treh podjetjih hkrati, ce to 2eli. Ob prijavi 
start-up mentor navede, kolikko gtevilo podjetij je pripravijen mentorirati. V primeru, da vk' 
start-up podjetnikov izbere mentorja, kot ima to razpolajivih casovnih kapacitet, start-up 
mentor izbere sam, katera podjetja bo mentoriral. Za start-up podjetnike, ki niso bill potrjeni 
s strani start-up mentorja, se upogteva njihova druga all tretja izbira. 

Mentorji, ki bodo na podlagi vzajemne odlodtve prieli z mentoriranjem start-up podjetja bodo 
za svoje obveznosti mentoriranja prejeli 300 EUR mesebo (bruto) za prvo podjetje in po 100 
EUR (bruto) za vsako dodatno podjetje  in  ne vk' kot maksimalno 500 EUR (bruto), primarno 
za kritje potencialnih strogkov mentoriranja. Izbrani mentorji bodo sklenili pogodbo s Skladom 
za obdobje do 1 leta. 

V  primeru, da obstaja konflikt interesov (interesne povezave v smislu poslovne povezanosti, 
sorodstvenega razmerja, idt) pri posameznem start-up podjetju, se mora start-up mentor sam 
izloati, za kar takoj po imenovanju tudi podpige izjavo. V fazi pred-selekcijskega postopka se 
ob obstoju tovrstne povezanosti izIod tudi kandidat. 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 
Pogoji za kandidiranje za start-up mentorja so: 

- v zadnjih petih Ietih aktivna  osebna izkugnja s start-up podjetjem  (dokazijivo so-
ustanoviteljstvo all vodenje globalno usmerjenega inovativnega miadega podjetja v 
rasti za obdobje minimalno dveh  let), 
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mentoriranje vsaj enega start-up podjetja v preteklih 3 Ietih, prostovoljno ali 
proti pladlu (gteje tudi sodelovanje  v  razlibih mentorskih programih), 
so-ustanovljeno, vodeno ali mentorirano podjetje je doseglo vidne uspehe v smislu 
pritegnitve investitorjev, uspegne prijave v svetovne podjetnigke pospegevalnike, 
obstoja uglednih strank  v  tujini, visokih uvrstitev na tekmovanjih in medijskih izborih 
itd, 
vsaj  5 let delovnih izkugenj  ter sposobnost mentoriranja, 
mo2nost izpolnjevanja obveznosti start-up mentoriranja v obsegu  3 do 4 ur meseEno, 
v skladu z dogovorom  z  vodstvom investiranega start-up podjetja, 
poslovni ugled in moralna integriteta. 

Ob 2ivljenjepisu (za2eleno v Europass obliki) kandidat k prijavi prilo2i tudi kratek vsebinski opis 
izkugenj z mentoriranjem ter gtevilo podjetij, ki jih Iahko mentorira. Celotna vloga naj bo 
predstavljena na eni A4 strani oziroma ne sme biti daljga od dveh A4 strani. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Z oddajo vloge kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov 
izkljubo z namenom in v zvezi  s  postopkom imenovanja. Kandidat za pravilnost navedb v vlogi 
kazensko in materialno odgovarjajo. 

PREDLOZITEV VLOGE 
Vsak zainteresirani vlagatelj poglje/vlo2i  vlogo  s priloknim 2ivljenjepisom na naslov: 

Slovenski podjetnigki sklad 
Ulica Kneza Koclja 22 
2000 Maribor 

Vloge so lahko v navedenem  roku  posredovane tudi po elektronski pogti, in sicer na naslov 
info(at)podjetniskisklad.si z naslovom zadeve Javni poziv za start-up mentorja. 

ROK ZA ODPIRANJE PRISPELIH VLOG 
Sklad bo obravnaval vloge, ki  bodo  prispele najkasneje v 21. dneh po objavi. 

POJASNILA K JAVNEMU POZIVU 
Slovenski podjetnigki sklad Iahko viagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. 
Direktorica skiada bo imenovala do 60 najbolj primernih kandidatov glede na oddane vloge. 
Sklad si pridr2uje pravico, da ni potrebna dodatna obrazlo2itev, zakaj je bila posamezna vloga 
zavrnjena ali odobrena. Kandidati bodo obvekeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v 
primeru neuvrstitve in neimenovanja. V teh postopkih ni moZnosti viaganja pravnih sredstev. 

S spogtovanjem, 

Maribor, 23.03.2015 
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