
 

 

 

Evropski informacijski center za civilno družbo vabi na delavnico 

 

Zasnova projektov za uspešno 
prijavljanje na razpise 

 
 
termin in lokacija 

 torek, 10. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 

 četrtek, 12. 9. 2013 od 9.00 do 16.00 

Ljubljana (točno lokacijo bomo udeležencem sporočili naknadno) 

 
namen delavnice 

 

Namen delavnice je priprava konkretne projektne vloge za razpis, pisane na kožo vaši organizaciji 

in njenemu programu. Z osvojitvijo izpolnjevanja množice razpisnih obrazcev, uporabe besed, ki 

prepričajo ocenjevalce vlog in mnoge druge pomembne podrobnosti, ustvariti večjo možnost za 

uspešno prijavo na razpisu.  

 

Delavnica je tako namenjena vsem organizacijam z različnimi stopnjami izkušenj s prijavami na 

razpise, saj bo uporabljen individualni pristop.   

 

Na podlagi kratke predstavitve vašega projektnega predloga, ki ga boste oddali skupaj s 

prijavnico, vam bo izvajalka delavnice, pripravila nabor potencialnih razpisov, na katere se boste 

lahko s svojim predlogom prijavili.  

 

program 
 

torek, 10. 9. 2013 

 

> kje najti ustrezen razpis za financiranje naših dejavnosti 

09.00 - 10.45 finančni viri  

 

> od poslanstva organizacije do projektne ideje 

10.45 - 11.45 organizacija, vizija, poslanstvo 

 

11.45 - 12.30 odmor za kosilo 



Projekt ECRC –Evropski informacijski center za civilno družbo izvaja Društvo za razvoj podeželja LAZ 

 

 

> razumevanje razpisne dokumentacije in zasnova projekta 

12.30 - 13.30 deležniki in ciljne skupine 

13.30 - 14.45 kako do splošnih in specifičnih ciljev 

14.45 - 16.00 dejavnosti in rezultati 

 

  

četrtek, 12. 9. 2013  

 

> primerno pisanje projektnih predlogov in prijav 1.del 

09.00 - 10.45 kazalniki in viri informacij 

10.45 - 11.45 pisanje prijave in formulacija projektnega proračuna 

 

11.45 - 12.30 odmor za kosilo 

 

> primerno pisanje projektnih predlogov in prijav 2.del 

12.30 - 14.45 učinki in predvidevanja 

14.45 - 15.30 način ozaveščanja javnosti, horizontalne teme in trajnost 

 

> faze upravljanja projektnega 

15.30 - 16.00 predstavitev projektnega cikla 

 

način dela 
Za konkretno delo je potrebno, da imajo udeleženci projektni predlog za katerega iščejo javna 

sredstva, saj bo poleg osvajanja teoretičnega znanja in spoznavanja dobrih praks namenjeno 

neposrednem delu na lastnem primeru. Pomembno je znanje angleškega jezika udeležencev 

izobraževanja. 

 

izvajalke 
Mojca Krisper Figueroa je izvedla številne delavnice na temo priprave projektov in ima več kot 10 

let izkušenj na področju priprave in ocenjevanja projektnih predlogov na nacionalnih in predvsem 

mednarodnih razpisih. Njena uspešnost prijav na projekte je več kot 80 %. 

 

Sodelavke Evropskega informacijskega centra za civilno družbo. 

 

prijava 
Na brezplačno delavnico se lahko prijavijo predstavniki organizacije, ki imajo konkreten projektni 

predlog za katerega iščejo javna sredstva. Izpolnjeno prijavnico skupaj s projektnim predlogom 

nam posredujete na naslov slovenia@ecrc-si.com najkasneje do torka, 3. septembra 2013.  

 

Zaradi omejenega števila mest se lahko na delavnico prijavi po en predstavnik iz posamezne 

organizacije. Glede na prejete prijave bo narejena selekcija, kjer bo mešana skupina 

udeležencev, od tistih z veliko izkušnjami na prijavah do tistih, ki teh znanj še nimajo. O izboru 

bodo udeleženci obveščeni do četrtka, 5. septembra 2013. 

 

Dodatne informacije: Katarina, 070 303 321 

mailto:slovenia@ecrc-si.com

