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Brezplačna pomoč za pridobitev LIFE nepovratnih sredstev

1. LIFE delavnica za pripravo prijav
Vabimo vas na delavnico za pripravo projektne prijave, ki bo potekala v dveh terminih z identično vsebino.
Prvi termin je v torek, 23. januarja 2018, ob 8:30 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162,
Ljubljana Bežigrad). Ponovitev delavnice bo 24. januarja 2018 (na isti lokaciji in z enakim časovnim potekom).
Udeležba je brezplačna, število mest je omejeno (40 na termin), zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave
sprejemamo do ponedeljka, 15. januarja 2018, preko prijavnega obrazca (23.1.2018, 24.1.2018). V kolikor v
izbranem terminu ni prostega mesta, vabljeni k prijavi na drugi termin. V primeru premajhnega števila prijav na
posamezen termin, bosta termina združena (23.1.2018).
Delavnica je prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih bomo predstavili osnovne korake, kako
iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Na delavnici bosta svoje izkušnje s
pripravo projektne prijave delila tudi predstavnika španskih organizacij SEO/BirdLife in Grupo San Valero,
uspešnih prijaviteljev več LIFE projektov.
Svetujemo vam udeležbo na vseh treh delavnicah, saj sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj
dopolnjujejo. O terminih naslednjih dveh delavnic vas bomo še obvestili. Več informacij o LIFE delavnicah.
Okvirni program prve delavnice*
Trajanje

Naslov sklopa

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev in pogostitev s kavo

09.00 – 09.10

Uvod v usposabljanje

09.10 – 10.40

Definiranje (okoljskega) projektnega problema

10.40 – 10.55

Odmor

10.55 – 12.25

Cilji in pričakovani rezultati projekta

12.25 – 13.25

Kosilo

13.25 – 14.55

Deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje

14.55 – 15.00

Zaključek

*Zaradi usklajevanja z gostujočimi predavatelji lahko pride do sprememb v programu. Prosimo za razumevanje.

Na delavnici boste pridobljeno znanje preizkusili v praksi na primeru izbranega LIFE projekta. V kolikor se želite
pogovoriti z nami o vaši projektni ideji, pa smo vam čez celo leto na voljo za bilateralna srečanja. Za rezervacijo
termina in vse dodatne informacije smo vam na voljo preko life.mop@gov.si in 01/ 478 70 00 (LIFE ekipa).
Vljudno vabljeni.
Projektna ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti

Okolje potrebuje svoj LIFE!

Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije.

