MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA EU SREDSTEV V TURIZMU
Usposabljanje za turistične ponudnike

četrtek, 19. september 2013, ob 9.00
Bohinj park EKO hotel,
Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica
Dvorana Triglav

Lead partner

Spoštovani!
Razmišljate prijavi na razpise pa ne veste kakšno dokumentacijo
potrebujete? Želite izvedeti več o možnostih prijave na razpise,
kako pridobiti nepovratna sredstva, a ne veste kje dobiti
informacije?

BSC, Poslovno
podporni center,
d.o.o., Kranj

Vljudno vabljeni na BREZPLAČNO usposabljanje o pridobivanju EU
sredstev in možnosti prijave na razpise. To bo četrta v vrsti delavnic
in predavanj, ki jih za vas organiziramo v čezmejnem projektu
MOTOR mobilni turistični inkubator.

Project partners:

Zakaj usposabljanja ne bi smeli zamuditi?
- ker je praktično in omogoča, da pridobljeno znanje in
informacije uporabite pri vašem delu,
- ker je priložnost za izmenjavo izkušenj v prijetnem in
sproščenem okolju,
- ker je priložnost za povezovanje in vključevanje v širšo
ponudbo destinacije,
- ker imate v nadaljevanju še možnost brezplačnega
individualnega svetovanja strokovnjakov z različnih
področij.

 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj
 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara
 Provincia di Rovigo
 Informest

Komu je usposabljanje namenjeno?
- manjšim turističnim ponudnikom (npr. penzioni, turistične
kmetije, manjši hoteli,..),
- potencialnim novim ponudnikom produktov in storitev, ki bi
želeli svojo idejo preveriti in izpopolniti,
- posameznikom, ki razmišljajo o lastni turistični dejavnosti
(pr. vodenje, prevozi, športne agencije,..).
Kako bo usposabljanje potekalo?
Predvsem bomo poskrbeli za sproščeno in ustvarjalno vzdušje.
Krajšim teoretičnim uvodom bo sledilo veliko skupinskega
razmišljanja, ustvarjanja, izmenjave mnenj in izkušenj.
Investirajte en dan vase in v razvoj vaše dejavnosti.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
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1

Program usposabljanja:
9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
Nina Korošec, BSC Kranj

9.15 – 10.30

Uvod v program
Osnovni pojmi
Kaj potrebujemo za uspešno prijavo na razpis?

Lead partner

Krajši odmor - 20 minut
10.50 – 12.30 Kaj pričakovati pri nadaljnjih razpisih?
Slovenski dokumenti in EU direktive
Razpisi v preteklem obdobju

BSC, Poslovno
podporni center,
d.o.o., Kranj

Odmor za kosilo – 1 ura

Project partners:

13.30 – 17.00 Kje poiskati primerne razpise in kdo jih objavlja?
Decentralizirani in sektorski projekti
Vključitev v projekte in iskanje partnerjev
Zaključek in evalvacija dneva

 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj
 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000

Delavnico bosta vodili ga. Bojana Žaberl, direktorica Razvojne
agencije Sotla, in Nina Šik, vodja projektov, Društvo zdrav podjetnik
Koper. Moderatorki imata praktične izkušnje s prijavo in vodenjem
projektov.

 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara
 Provincia di Rovigo
 Informest

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Ker je število mest omejeno, se čim prej
oz. najkasneje do 17. septembra 2013 prijavite na e-mail naslov:
nina.korosec@bsc-kranj.si.

Veselimo se srečanja z vami!
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