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VABILO na brezplačne delavnice: 

 

Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za 
državljane?, ki bo 

 
 

 25. maja 2017- CMEPIUSu, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana,  
 

 1. junija 2017 - Podjetniški inkubator Podbreznik, Novo mesto 
 
 

Delavnica je namenjena tistim predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne 
organizacije s statusom pravne osebe), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program Evropa za državljane.  
Na delavnici boste izvedeli na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za 
uspeh. Poleg osvojitve osnovnih znanj za uspešno prijavo na razpis bo drugi del delavnice namenjen razvoju 
vaših projektnih idej ter spoznavanju z razpisno dokumentacijo. Pri prijavi na delavnico navedite vaše 
dosedanje izkušnje s programom in na kratko opišite kakšna je vaša projektna ideja.  

 
 
Program delavnice: 

9.00 – 9.05 Pozdrav in predstavitev CMEPIUSa 

9.05 – 9.30 Kratek pregled ciljev in prednostnih nalog programa EZD 

9.30 – 10.00 Pristopi k razvoju projektne ideje 

10.00 – 11.00 Elementi razpisne dokumentacije, pregled razpisnega obrazca uspešnega 
projekta 

11.00 – 11.30 Odmor za kavo in prigrizek 

11.30 – 12.00 Predstavitev primerov dobrih praks /odobreni projekti slovenskih prijaviteljev: 

 INePA-Inštitut za elektronsko participacijo- Simon Delakorda 

 Inštitut za politike prostora- Urban Jeriha 

12.00 – 13.00 Delo v skupinah (razvoj projektnih idej) - med prejetimi idejami bomo izbrali do 
največ pet idej, ki jih bomo razvijali preko dela v skupini 

 
 
Število prostih mest na delavnici je omejeno, zato pohitite s prijavo.  
PRIJAVA na delavnico. 
 

http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/257423/lang/sl
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Izvajalka delavnice: 
 
Barbara Možina, strokovna sodelavka 
Dobro pozna evropske razpise in že vrsto let svetuje pri pripravi projektnih prijav, izvajanju projektov in 
poročanju. S programom Evropa za državljane se srečuje že šesto leto v različnih vlogah, od pisanja projektnih 
prijav do mentorstva in izvajanja projektnih aktivnosti in je tako sodelovala pri uspešno pridobljenih 4 projektih 
pobratenih mest,  4 projektih civilnih družb, 1 projektu mreže mest in 1 projektu evropskega spominjanja. 
 

 
 
 
 
 


