
Konferenca o razvojnih potencialih Gorenjske
KONČNO GORENJSKA. Kranj, 3.–4. junij 2019
  
Spoštovani,
 
v sklopu prizadevanj Kranja in Gorenjske za pridobitev naziva Evropske prestolnice kul-
ture v letu 2025 ∞KONČNO Kranj 2025 organizira dvodnevno konferenco, s katero želimo 
ustvariti pogoje za mreženje med lokalnimi partnerji, predstaviti možnosti mednarodnih 
sodelovanj ter oblikovati ključne skupne razvojne smernice med sektorji v kulturi, turizmu, 
izobraževanju, gospodarstvu in javnih službah.

Predstavnike javnih zavodov, nevladnih organizacij, društev in drugih kulturnih institucij na 
Gorenjskem še posebej toplo vabimo na dve zanimivi delavnici, ki bosta potekali v pone-
deljek, 3. junija 2019 v Stolpu Škrlovec v Kranju. Tematsko se navezujeta na pridobivanje 
sredstev iz evropskih in nacionalnih javnih razpisov, ki so lahko dodatna priložnost za med-
sebojno povezovanje in mednarodna sodelovanja.
 
Mateja Lazar in Maša Ekar iz zavoda Motovila bosta na delavnici predstavili priložnosti 
za mednarodno sodelovanje v kulturi v okviru evropskega programa Ustvarjalna Evropa. 
Andrej Urbanc pa bo na praktičnih primerih predstavil ključne elemente prijave na javni 
razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja, ki ga bo v kratkem objavilo Mi-
nistrstvo za javno upravo RS.
 
Izpolnjeno prijavnico, ki vam jo pošiljamo v prilogi, do 30. maja 2019 pošljite na e-naslov 
info@kranj2025.eu. Za vse podrobnejše informacije smo vam na voljo na istem naslovu.
 
Alenka Štrukelj
Odnosi z javnostmi
T: 040 478 009
M: info@kranj2025.eu
W: htps://kranj2025.eu

PROGRAM
 
ponedeljek, 3. junij 2019

10.00 - 14.00 Stolp Škrlovec
  Ustvarjalna Evropa – priložnost za mednarodno sodelovanje v kulturi
  Predstavitev in delavnica
  Vodita: Mateja Lazar in Maša Ekar, Zavod Motovila / CED Slovenija
 
14.00 - 15.00 Stolp Škrlovec
  Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO 2019
  Delavnica
  Vodi: Andrej Urbanc, projektna skupina ∞Končno Kranj2025
 



PODROBNEJŠI OPIS DOGODKOV
 
Ustvarjalna Evropa – priložnost za mednarodno sodelovanje v kulturi
 
Ponedeljek, 3. junij, 10.00 - 14.00 @ Stolp Škrlovec
Predstavitev in delavnica
Vodita: Mateja Lazar in Maša Ekar, Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji
 
Dogodek bo potekal kot predstavitev programa EU Ustvarjalna Evropa in aktualnega razpisa za 
Projekte sodelovanja Kultura, na katerega se lahko prijavijo javni zavodi in nevladne organizacije s 
področja kulture, ki načrtujejo sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Delavnico bosta vodili Mateja 
Lazar in Maša Ekar iz Centra Ustvarjalna Evropa, ki deluje v okviru zavoda Motovila, z dolgoletnimi 
izkušnjami pri pripravah in prijavah projektov na razpise.
 
Delavnica bo potekala v dveh sklopih:

10.00 – 11.40:    Predstavitev ključnih ciljev Ustvarjalne Evrope, tudi v luči priprav na EPK.
11.40 – 12.00:    Odmor
12.00 – 13.30:    Predstavitev razpisa za Projekte sodelovanja Kultura:
  razpisne prioritete
  iskanje partnerjev
  viri za sofinanciranje
  priprava projektnega proračuna
13.30 – 14.00:  Predstavitev dobre prakse in odgovori na vprašanja
 
Vabljeni vsi, ki nimate izkušenj pri prijavah na razpise Ustvarjalne Evrope ali drugih razpisov Evrop-
ske unije in vsi, ki ste v dvomih, da tega ne morete ali zmorete! Ker je število udeležencev omejeno, 
je potrebna obvezna predhodna prijava, in sicer do 30. 5. na e-naslov: info@kranj2025.eu z zadevo: 
Prijava na delavnico Ustvarjalna Evropa.
 
 
Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO 2019
 
Ponedeljek, 3. junij, 14.00 - 15.00 @ Stolp Škrlovec
Delavnica
Vodi: Andrej Urbanc, projektna skupina ∞Končno Kranj2025
 
Na delavnici bomo uvodoma predstavili najavo javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO 
2019, ki ga pripravlja Ministrstvo za javno upravo ter njegove posebnosti. Ne glede na to, ali bo do 
delavnice letošnji razpis že formalno objavljen, se bomo v drugem delu posvetili ključnim elemen-
tom prijavnice na lanski razpis (predvidevamo, da bo letošnja zelo podobna) ter primernim načinom 
upovedovanja idej in dejavnosti NVO sektorja v projektni prijavi.
 
Na delavnico ste še posebej vabljeni vsi, ki se nameravate prijaviti na aktualni javni razpis za razvoj 
in profesionalizacijo NVO oziroma tisti, ki o tem še razmišljate, in izpolnjujete osnovne pogoje za pri-
javo nanj, t.j.: vsaj 24 mesecev delovanja, vsaj eno (1) zaposleno osebo za polni ali skrajšani delovni 
čas na dan 1. 1. 2019 ter vsaj 25.000 EUR prometa v letu 2018. 
 
Ker je število udeležencev omejeno, je potrebna obvezna predhodna prijava, in sicer do 30. 5. na 
e-naslov: info@kranj2025.eu z zadevo: Prijava na delavnico javni razpis NVO 2019.
 

Za vse podrobnejše informacije o delavnicah smo vam na voljo na info@kranj2025.eu.


