Vabilo na strokovno delavnico
»KAKO PRIPRAVITI USPEŠEN PROJEKT ZA PRIJAVO NA

RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ EU
PROGRAMOV«
23. in 24. oktober 2017
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Spoštovani,
v nadaljevanju vam pošiljamo obvestilo o dvodnevni strokovni delavnici z naslovom
»Kako pripraviti uspešen projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev iz EU programov«,
ki bo dne 23. in 24. oktobra 2017 v organizaciji Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije in
Inštituta za sanitarno inženirstvo. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo osvojiti ključna
znanja, ki so potrebna za pripravo projektov.
K sodelovanju smo povabili uveljavljeno strokovnjakinjo, vodjo nacionalnih in mednarodnih
projektov (Erasmus+, Justice, Evropa za državljane, COSME, Obzorja 2020,…) in
koordinatorko Informacijske točke EU.
Namen delavnice je udeležencem pokazati, kako se pripravi uspešen EU projekt za
prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov EU. Seznanili se
bodo, katere projekte je možno financirati s nepovratnimi sredstvi EU, kje dobiti
informacije o razpisih, kakšni so pogoji za sodelovanje ter kako pripraviti ustrezno
vlogo na razpis, ki jo lahko pripravite sami ali pa s pomočjo zunanjega sodelavca.
Prijave sprejemamo preko e-poštnega naslova sara@institut-isi.si.
Število mest je omejeno na 15 oseb. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Vsak
udeleženec prejme gradivo in potrdilo o udeležbi.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!
Vljudno vabljeni!
Sara TAJNIKAR, dipl. san. inž. (UN)
+386 40 874 488
Koordinatorica delavnice

PROGRAM STROKOVNE DELAVNICE
23. in 24. oktober 2017
1. DAN - Pričetek ob 09:30 uri in zaključek ob 16:00 uri

UVOD – KAKO DELUJEJO EU PROGRAMI
Spoznavanje z izzivi in preprekami, pred katerimi stojimo na poti do
nepovratnih sredstev EU
EU strateški okvir in proračun
Instrumenti kohezijske politike - kohezijski fond in strukturni fondi
Predstavitev centraliziranih in decentraliziranih programov
Življenjski cikel projektov EU
Primeri EU programov: H2020, Erasmus+, COSME, Creative Europe,
Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg,..)

PRIPRAVA PROJEKTA - ANALIZA PROJEKTNEGA OKOLJA IN IZDELAVA
BACKGROUND DOKUMENTOV
Izdelava matrice za projekte v skladu s kriteriji evalvatorja in priprava načrta
projektne prijave
Zasnova ideje in analiza ustreznosti ideje
Iskanje in izbor programa za prijavo
Načrtovanje človeških, materialnih in finančnih virov
Časovni plan
2. DAN - Pričetek ob 09:30 uri in zaključek ob 14:00 uri

PRIPRAVA ZA SODELOVANJE NA RAZPISIH EU
Definiranje ciljev in identifikacija odgovarjajočega razpisa
Analiza razpisne dokumentacije

ODLIČNOST V PISANJU PROJEKTOV
Filozofija uspešnega pisanja EU projekta:
• učenje, kako biti konkurenčen,
• dokazovanje, kako napisati projekt, ki bo prijazen za branje in
• kako navdušiti evalvatorje.

ODPRTA DISKUSIJA S PREDAVATELJEM

