NAGRADNI NATEČAJ INSPIRATION-START-GO!
- NAGRAJENCI Veseli smo vašega odziva na podjetniški natečaj Inspiration – Start – Go! 2022, ki smo ga tudi letos
organizirali na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji. Izbirali smo v dveh kategorijah. Prva kategorija je
bila namenjena dobrim praksam v podjetništvu, torej že obstoječim podjetjem, tako na novo odprtim
kot tistim, ki poslujejo že dlje časa. Druga kategorija pa je bila namenjena naj podjetniškim idejam –
torej tistim, ki še čakajo na uresničitev oz. ste jih ravno pričeli uresničevati.
Strokovna komisija v sestavi Žan Menart, direktor Smart Optometry, Tina Lisac, Amaru Tina Lisac s.p. in
Mirjam Marinac, Unija računovodska hiša, je imela izredno težko delo, a vseeno so na podlagi najvišjega
števila točk razglasili zmagovalce.
V kategoriji naj podjetniških idej so nagrajenci:
1. mesto: Seed Loop – inteligentna gredica, ki posnema delovanje naravnega ekosistema, kar omogoča
gojenje zelišč znotraj našega doma,
2. mesto: Ladrfar – dijaško podjetje, ki izdeluje zložljive samokolnice,
3. mesto: Dejan Sedej – izobraževanja in svetovanja na področju telesnih in dihalnih aktivnosti.

V kategoriji dobrih praks so nagrajenci:
1. mesto: Fina kava – ponudba Fine kave, spražene v lastni pražarni, na stojnicah, izvajanje tečajev za
profesionalno pripravo kavnih napitkov na osnovi espressa, praženje kave po starem,
2. mesto: Razvoj produkta – lokalna volna: oživitev predelave volne ovac z Idrijskega in Cerkljanskega,
razvoj lastne znamke Volna naših ovc, izdelava rokodelskih izdelkov, prenos znanja,
3. mesto: Mimetik design – podjetje za oblikovanje in izdelavo večinoma lesenih, ročno narejenih
izdelkov, ki razvija dve blagovni znamki: Miwood in Stolp zakladov.

Nagrade, ki jih bodo nagrajenci prejeli, so:
praktične nagrade, 5 mentorskih ur (1 svetovalna ura s področja računovodstva pri podjetju Unija
računovodska hiša, PE Idrija; 1 svetovalna ura s področja podjetništva pri podjetju ICRA d.o.o.; 1
svetovalna ura s področja oblikovanja grafične podobe pri podjetju ICRA d.o.o.; 1 svetovalna ura s
področja spletnih strani pri podjetju Alastron s.p.; 1 svetovalna ura s področja vstopa na trg in
poslovanja pri podjetju Alastron s.p.), izpostavljenost na: spletna stran www.icra.si, spletna stran
www.startap.si, socialna omrežja ICRA, Coworking Idrija-Cerkno-Logatec, 5-minutna predstavitvena
oddaja na radiu Primorski val.
Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje v natečaju. Zadovoljni smo, da je v našem okolju
toliko podjetniških idej in dobrih praks.
Natečaj je aktivnost v projektu Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Republike Slovenije. Fotografije so last nagrajencev, fotografija volne: Bojan Tavčar, lastnik ZTI

