Spoštovani,
vabimo vas na dogodek z naslovom

LIFE delavnica
za lokalne skupnosti
ki bo potekala v
četrtek, 10. novembra 2016 v City Hotelu Ljubljana
(Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana)

Cilj LIFE delavnice za lokalne skupnosti:
Predstavitev programa LIFE kot finančnega inštrumenta za sofinanciranje okoljskih
projektov v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Program delavnice
08.45 – 09.00

Prihod in registracija udeležencev

09.00 – 10.00

Predstavitev okvira programa LIFE

10.00 – 10.50
10.50 – 11.00

Relevantne vsebine za lokalne skupnosti v programu LIFE v povezavi z
nacionalnimi in lokalnimi prioritetami
Odmor s kavo

11.00 – 12.00

Predstavitev izkušenj projektov: Občina Ajdovščina in Občina Torino

12.00 – 13.00

Kosilo

13.00 – 14.30

Razprava o konkretnih projektnih idejah, praktična navodila, kako razviti
idejo v projektno prijavo in mreženje med udeleženci

Vse udeležence vabimo k posredovanju ideje za projekt, ki nam bo v pomoč, da bomo
lahko čim bolj učinkovito izvedli praktični del delavnice! Svojo idejo (dovolj bo opis na
polovici strani) lahko do 4. 11. 2016 posredujete na life.mop@gov.si.
Prijave na dogodek: Prijave sprejemamo do 4.11.2016 preko prijavnega obrazca.

Dodatne informacije:
V primeru, da se dogodka ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da nas obvestite na
life.mop@gov.si, saj s tem pripomorete k preprečevanju zavržene hrane.

Gradivo za pripravo na delavnico bomo prijavljenim posredovali po elektronski pošti,
objavljeno bo tudi na spletni strani: http://lifeslovenija.si/delavnice-in-dogodki/.

Dostop do lokacije delavnice:
A) Z vlakom ali avtobusom do Železniške ali Avtobusne postaje Ljubljana in nato peš do City
Hotela, ki je od glavne avtobusne in železniške postaje oddaljen le 8 minut hoje.
B) Z mestnim avtobusom:



Na postajališču Ajdovščina ustavijo proge 1, 1B, 2, 3, 3B, 3G, N3, N3B, 6, 6B, 9, 11, 11B,
N11, 14, 14B, 19B, 19I, 20, 20Z, 23, 27.
Na postajališču Dalmatinova pa 5, N5 in 13.

C) Z avtom:
Cenik parkirišča na Železniški postaji – Trg OF:
Od 2 do 5 ur
4€
Od 5 do 8 ur
5€
Od 8 do 12 ur
6€
Parkirišče na Trgu OF je od City Hotela oddaljeno le 8 minut hoje.

Veselimo se srečanja in izmenjave izkušenj z vami.
Ekipa LIFE

Okolje potrebuje svoj LIFE!

Aktivnost je omogočena s prispevkom finančnega instrumenta Evropske unije LIFE.

