
                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 

CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana   |   Tel.: +386 1 620 94 50   |   Fax: +386 1 620 94 51   |   E-mail: info@cmepius.si   |   www.cmepius.si 

                                                                                           

 

 

Vljudno vas vabimo na brezplačne informativne dneve in delavnice programa 

 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE. 
 

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z 

nizom dogodkov želimo potencialne prijavitelje seznaniti s programom in pripraviti za oddajo 

kakovostnih projektnih prijav na razpis. 

 

Informativni dnevi: 

• 19. december 2018, CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana 

• 8. januar 2019, Boreo, MC Postojna, Vilharjeva ulica 14, Postojna 

• 11. januar 2019, Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice 

Informativni dnevi se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali cca 2 uri. Predstavitev je namenjena vsem 

potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s 

podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v 

obeh sklopih programa, Evropski spomin ter Demokratično delovanje in državljanska udeležba 

(ukrepi Pobratenje mest, Mreže mest in Projekti civilne družbe). Izpostavili bomo novosti za leto 

2019, na voljo pa bomo tudi za vaša vprašanja. 

 

Delavnica Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?:  

10. januar 2019, od 9. do 13. ure, Kranj (Kovačnica, Župančičeva ulica 22) 

Delavnica je namenjena predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne 

organizacije), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program EZD. Na delavnici bomo predstavili, 

na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Spoznali se 

boste s primeri dobrih praks in razpisno dokumentacijo. Ob spoznavanju z razpisno prijavnico boste 

aktivno sodelovali in razvijali vaše ideje. Delavnico bo izvajala Barbara Možina, ki je sodelovala pri 

številnih odobrenih projektih EZD. 

 

Program delavnice: 

9.00–9.10  Pozdrav in predstavitev CMEPIUS 

9.10–9.30 Kratek pregled ciljev in prednostnih nalog programa EZD 

9.30–10.00  Iztočnice za uspešne prijave, dodana vrednost prijav 

10.00–11.00  Pregled razpisnega obrazca uspešnega projekta in delo v skupinah 
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11.00–11.30 Odmor za kavo in prigrizek 

11.30–12.30 

 

12.30–13.00 

Predstavitev primerov dobrih praks iz prve roke (predstavitve bodo imeli uspešni 

slovenski prijavitelji) 

Delo v skupinah ali individualno delo na razvoju konkretne projektne ideje 

 

Skupinsko svetovanje pred razpisnim rokom:  

23. januar 2019, od 9. do 13. ure, Ljubljana (CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana) 

Svetovanje bosta izvajali Barbara Možina in Darja Sekula Krstič. Na svetovanje ste vabljeni potencialni 

prijavitelji z že izdelano projektno idejo in osnutkom prijavnice. V začetku bo predstavljen razpis in 

prijavnica ter podani ključni nasveti za uspešno projektno prijavo, nato pa bo prostor za vaša 

vprašanja, pregled konkretnih prijavnic in priporočila za izboljšave. 

Na vse dogodke se prijavite s spletno prijavnico. 

 

Več: Darja Sekula Krstič, darja.sekula-krstic@cmepius.si, 01 620 94 81. 

 

https://ankete.cmepius.si/index.php?r=survey/index/sid/529858/lang/sl
mailto:darja.sekula-krstic@cmepius.si

