
 

 

 
 

Evropski informacijski center za civilno družbo vabi na delavnice 

 

Predstavitev programa Evropa za 
državljane in priprava projektov za 

prijavo na razpise 
 
 
termini in lokacija 

• torek, 5. 8. 2014 od 9.00 do 16.00 

• torek, 19. 8. 2014 od 9.00 do 16.00 

 
Ljubljana, Breg 14, konferenčna dvorana Hiša EU. 

 
namen delavnic 

 
Namen delavnic je predstavitev Evropskega centra za podporo civilne družbe, programa Evropa za 
državljane, razvoj projektnih idej in priprava konkretne projektne vloge za razpis, s ciljem 
popularizacije programa Evropa za državljane in povečanja uspešnosti projektnih prijav na razpise 
EZD. 
 
Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri 
razvoju EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske 
integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh 
in vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na 
podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, 
program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja 
evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Več v vodniku.  
 
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, idr. nepridobitne org.). Poudarek bo na razpisnem roku 1. 9. 2014. 
 

 

 



Projekt  European Network of Civil Resource Centres – Evropska mreža informacijskih  centrov za  civilno društvo  
izvaja Društvo za razvoj podeželja Laz, Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji. Izvedba tega projekta je 
financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru 
ne predstavlja stališč Evropske komisije.   

program 
 

torek, 5. 8. 2014 od 9. do 16. ure 

 

09.00-09.30 predstavitev aktivnosti Evropskega centra za podporo civilne družbe 
09.30-10.30 predstavitev programa Evropa za državljane novega programskega obdobja 2014-2020  
 
10.30-11.00 odmor za kavo 
 
11.00-12.00 predstavitev izvedenih projektov EZD 
12.00-13.00 razumevanje pojmov »demokratično delovanje in državljanska udeležba« 
 
13.00-14.00 odmor za kosilo (udeleženci si organizirajo sami) 
 
14.00-16.00 razvoj projektnih idej z metodo »open space« 

 

 

torek, 19. 8. 2014 od 9. do 16. ure 

 

09.00-10.30 upravljanje projektov programa Evropa za državljane, pregled vodnika 
 
10.30-11.00 odmor za kavo 
 
11.00-11.30 pridobivanje PIC kode (priporočljivo, da imajo udeleženci s seboj računalnik) 
11.30-12.30 predstavitev in razpisne dokumentacije programa EZD  
 
12.30-13.30 odmor za kosilo (udeleženci si organizirajo sami) 
 
13.30-16.00 izpolnjevanje prijavnice  
 

 

 

izvajalci   
Sodelavci Evropskega informacijskega centra za civilno družbo. 
 
 

prijava 
Na brezplačne delavnice se lahko prijavite preko e-prijave na spletni strani www.consulta.si. 
Prijave zbiramo do zasedenosti mest, zato pohitite s prijavo. 
 
Dodatne informacije so na voljo na naslovu: info@consulta.si in slovenia@ecrc-si.com.  
 


