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Brezplačna pomoč za pridobitev LIFE nepovratnih sredstev

3. LIFE delavnica za pripravo prijav
Vabimo vas na 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je zadnja v seriji treh LIFE delavnic, ki
sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Ker bo temeljila na praktični
pripravi prijave za program LIFE, je število mest omejeno. Zaradi velike udeležbe na prvih dveh
delavnicah, sta tokrat na voljo dva termina delavnice (oba termina z enakim programom). Prvi
termin bo v torek, 10. aprila 2018, ob 8:30 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska
162, Ljubljana Bežigrad). Ponovitev delavnice bo 12. aprila 2018 (na isti lokaciji in z enakim
časovnim potekom). Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava na dogodek pa obvezna preko
prijavnega obrazca. Prednost bodo imeli tisti udeleženci, ki so se udeležili predhodnih delavnic za
pripravo prijav. Prijave so možne do 3.4. oziroma do zapolnitve mest (40 na termin). Brez prijave na
dogodek udeležba ne bo možna.
Udeležbo na tretji delavnici še posebej priporočamo letošnjim prijaviteljem, saj bomo obravnavali
izpolnjevanje finančnih tabel in opredelili kazalnike uspešnosti. Poleg tega se nam je preko
videokonference pridružila tudi predstavnica agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa
LIFE. Ker bomo na delavnici nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvih dveh delavnicah in nadaljevali z
nadaljnjimi koraki priprave prijave, priporočamo udeležencem pregled predstavitev in gradiv s prve
in druge delavnice.
Okvirni program prve delavnice*
Trajanje

Naslov sklopa

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev in pogostitev s kavo

09.00 – 09.10

Uvod v usposabljanje

09.10 – 10.30

Priprava finančnih tabel

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.00

Priprava finančnih tabel

12.00 – 12.50

Kosilo

12.50 – 13.10

Kazalniki uspešnosti

13.10 – 14.30

Ocenjevanje LIFE projektnih predlogov

14.30 – 14.40

Zaključek

Udeležencem svetujemo tudi, da si pogledajo informacije o osnutku projektnega predloga, ki ga bo
na Evropsko komisijo potrebno oddati že v mesecu juniju (velja za podprogram Okolje, za
podprogram Podnebni ukrepi postopek ostaja enak kot pretekla leta). Vsem, ki imate že projektno
idejo, svetujemo, da izpolnite osnutek projektne ideje in se dogovorite za bilateralni sestanek.
Do lokacije se lahko pripeljete z Ljubljanskim potniškim prometom številka 6, 8 in 11. Za tiste ki
boste prišli z avtomobili pa prilagamo zemljevid dostopa do parkirne hiše Dunajski kristali (vhod v
garažno hišo iz Štukljeve).
Vljudno vabljeni.
Projektna ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti

Okolje potrebuje svoj LIFE!

Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije.

