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Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije. 

DODATNE INFORMACIJE 

LIFE podrobna delavnica – PODNEBNI UKREPI 

 

Delavnica, ki bo potekal 17. maja 2017 v Ajdovščini (RA ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 

5270 Ajdovščina), je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za 

pridobitev nepovratnih sredstev programa LIFE na vsebinah vezanih na prednostna 

področja podprograma PODNEBNI UKREPI: LIFE Blaženje podnebnih sprememb, LIFE 

Prilagajanje podnebnim spremembam ter LIFE Podnebno upravljanje in informacije. 

Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela, ki bo vključeval voden ogled slovenskega 

LIFE projekta LIFE ViVaCCAdapt na terenu. Na teoretičnem delu bo potekala tudi 

videokonferenca s predstavnico agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa 

LIFE. Slovenski monitor LIFE projektov g. Mitja Kaligarič pa bo predstavil napotke za 

pripravo uspešne prijave. 

 

Okvirni program LIFE podrobne delavnice – PODNEBNI UKREPI 

8.30 – 09.00 Registracija in pogostitev s kavo 

09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav in predstavitev poteka delavnice 

09.15 – 10.00 
Predstavitev razpisa LIFE 2017 - novosti in posebnosti v razpisu 

Ključne vsebine LIFE prijavnice 

10.00 – 10.30 Odmor s kavo in prigrizkom 

10.30 – 11.15 VIDEO KONFERENCA: Evaluation of project proposals 

11.15 – 11.45 Napotki za pripravo uspešne prijave 

11.45 – 12.00 Vprašanja in odgovori 

12.00 – 12.45 Kosilo 

12.45 – 13.00 Novinarska konferenca 

13.00 – 13.30 Predstavitev projekta LIFE ViVaCCAdapt in ogled projektnih aktivnosti 

13.30 – 15.00 Izkušnje iz prve roke –ogled projekta na terenu 

 

Prijave na dogodek zbiramo preko prijavnega obrazca do 10. maja 2017. 

Dodatne informacije: 01/ 478 70 00 ( LIFE ekipa) ali preko e-pošte: life.mop@gov.si. 

 

Okolje potrebuje svoj LIFE! 

 

  

https://lifeslovenija.si/
http://www.life-vivaccadapt.si/
https://lifeslovenija.si/events/life-podrobna-delavnica-2017-podnebni-ukrepi/
mailto:life.mop@gov.si
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Dostop do lokacije delavnice 

 

 

Z osebnim vozilo 

V primeru potovanja po avtocesti, zapustite avtocesto na izvozu Ajdovščina in nadaljujete 

pot v smeri Ajdovščina vzhod. Na krožišču izberete tretji izvoz, kjer nadaljujete pot po 

Vipavski cesti. Razvojna agencija ROD Ajdovščina se nahajala na vaši levi strani, takoj za 

trgovino Eurospin. Za udeležence delavnice je na voljo brezplačno parkiranje v neposredni 

bližini Razvojne agencije ROD Ajdovščina. 

 

Z javnim potniškim prometom 

Priporočamo uporabo avtobusnih in železniških povezav. Obe postaji sta od Razvojne 

agencije ROD Ajdovščina oddaljeni samo 1 kilometer (glej zemljevid). 

 

 

Okolje potrebuje svoj LIFE! 

 

 

https://lifeslovenija.si/

