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VABILO 

 
Vljudno vas vabimo na brezplačno delavnico z naslovom: 

 

 

»TRŽNICA IDEJ«, 
 

ki bo  

 

15. 6. 2016 ob 9. uri na CMEPIUSu, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, v predavalnici v pritličju. 

 

Tržnica idej je namenjena tistim organizacijam, ki že imajo idejo, s katero bi se želeli prijaviti na 

razpise programa Evropa za državljane. Delavnica je namenjena predvsem praktičnem delu razvoja 

projektnih idej in pomoči udeležencem pri pripravi prijav na razpis.  

Nekaj dni pred izvedbo delavnice, boste prijavljeni udeleženci, na elektronski naslov prejeli obrazec, v 

katerem boste lahko opisali svojo projektno idejo in jo prinesli na delavnico. S pomočjo dveh 

mentoric bomo v manjših skupinah vašo projektno idejo pregledali, vam svetovali in jo razvijali.  

Okvirni program: 

 

9.00 - 9.10 uvod - Cmepius 

9.10 – 9.45 kratka predstavitev programa Evropa za državljane, prioritet, možnosti financiranja, 

razpisnih rokov 

9.45 – 10.30 tržnica projektnih idej in delo v skupinah za razvoj projektov – udeleženci predstavijo 

svoje projektne ideje, oblikujejo se delovna omizja, koordinacija dela v skupinah (open space) 

10.30 - 10.45 odmor za kavo 

10.45 – 11.15 nadaljevanje tržnice projektnih idej 

11.15 -12.00 diskusija o razvitih projektnih idejah - vprašanja in odgovori 

 

 

Prosimo vas, da se na delavnico prijavite TUKAJ, najkasneje do 12. 6. 2016. Število mest je 

omejeno. 

 

 

 

http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/827621/lang/sl
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Izvajalki delavnice: 

 

Jelka Babič, svetovalka in vodja projektov 

Ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu na področju managementa, razvoja in 

marketinga, v zadnjih desetih letih pa je vpeta v evropske projekte. Program Evropa za državljane 

zelo dobro pozna, bodisi kot vodja projektov ali v vlogi partnerja na projektih in ima široko evropsko 

mrežo potencialnih partnerjev. 

 

Barbara Možina, strokovna sodelavka 

Dobro pozna evropske razpise in že nekaj let svetuje pri pripravi projektnih prijav, kot tudi nudi 

odporo pri izvajanju projektov in poročanju. 

 

Jelka Babič in Barbara Možina sta svetovalki platforme Consulta.si. 

 


