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VABILO 

 
Vljudno vas vabimo na brezplačni 

 

DELAVNICI programa Evropa za državljane, 
 

ki bosta  

 

 19. 5. 2016 ob 9. uri na CMEPIUSu, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana in 

 9. 6. 2016 ob 9. uri na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

 

Namen brezplačne delavnice je predstavitev programa Evropa za državljane (EZD), razvoj projektnih 

idej in spoznavanje z razpisno dokumentacijo, s ciljem popularizacije programa Evropa za državljane 

in povečanja uspešnosti projektnih prijav na razpise EZD. Delavnica je namenjena potencialnim 

prijaviteljem ali partnerjem, ki so lahko javni organi (občine, zavodi …) ali nepridobitne organizacije s 

statusom pravne osebe (NVO: društva, zasebni zavodi, ustanove, in druge nepridobitne organizacije). 

Poudarek bo na razpisnem roku 1. 9. 2016. 

 

Predviden dnevni red delavnice: 

09.00 - 09.05 pozdrav in predstavitev CMEPIUSa 

09.05 - 10.30 predstavitev programa Evropa za državljane 

10.30 - 10.45 odmor za kavo 

10.45 – 12.00 predstavitev primerov izvedenih projektov 

12.00 – 12.30 odmor za malico 

12.30 - 13.30 koraki za razvoj projekta, partnerstev, prijave na razpis 

13.30 – 14.10 predstavitev razpisne dokumentacije in spoznavanje s prijavnim obrazcem 

14.10 – 14.30 vprašanja in odgovori 

 

Prijava na delavnico je obvezna. Zaradi omejenega števila mest se prijavite čim prej, TUKAJ. 

 

Tržnica idej, 15. 6. 2016, CMEPIUS Ljubljana 

Obveščamo vas, da 15. 6. 2016 na CMEPIUSU v Ljubljani pripravljamo tudi dogodek, ki se bo 

navezoval samo na vaše projektne ideje in predloge. Na tržnico idej boste udeleženci prinesli 

sestavine, ki jih bomo na delavnici zgnetli v projektne ideje in dodali obvezne sestavine dobre 

http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/897769/lang/sl
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projektne prijave na razpis programa Evropa za državljane. Delali bomo v manjših skupinah, sklepali 

poznanstva in delili izkušnje z delom na projektih. Prijavni obrazec bo konec meseca maja objavljen 

TUKAJ. 

 

 

Izvajalki delavnic: 

 

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. 

 

 

 

http://www.cmepius.si/vstopna-institucije/

