Radionica pripreme projekata za natječaje
Europskog socijalnog fonda (ESF)
Predavači: Martina Marušić Britvec i Milan Medić (LAG Vallis Colapis, Ozalj)
Vrijeme održavanja: 08.11.2018. od 10:00 h i 09.11.2018. od 09:00 h
Mjesto održavanja: prostorije Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje d.o.o.,
Matice hrvatske 11, Stadion „Hrvatski vitezovi“ u Dugopolju
Raspored radionice:
četvrtak, 8. studenog 2018.
10.00 – 11.00 h

Uvod, predstavljanje predavača, iskustva LAG Vallis Colapis u korištenju
sredstava ESF, kratak uvod u ESF natječaje.
Napomena: tokom cijele radionice će se vježbati na primjeru otvorenog ESF
natječaja Zaželi – Program zapošljavanja žena
odmor uz osvježenje

11.15 – 13.00 h

Osnovni elementi projektnog prijedloga – razumijevanje projektne logike.
ručak

14.00 – 15.30h

Vježba 1: čitanje Uputa za prijavitelje
- detaljno prolaženje kroz uvjete natječaja
- korištenje uvjeta natječaja za razvoj projektne logike
odmor uz osvježenje

15.45 – 17.00h

Važnost procjene potreba, gdje i kako prikupiti podatke
odmor uz osvježenje

17.15 – 18.30 h

Vježba 2: popunjavanje prijavnog obrasca
- uz korištenje elemenata iz Uputa za prijavitelje
- korištenje UN, EU i RH dokumenata i strategije (usklađenost)

petak, 9. studeni 2018.
9.00 – 10.30 h

Vježba 3: popunjavanje prijavnog obrasca
- određivanje projektnih aktivnosti
- drživost rezultata
- određivanje projektnih pokazatelji
odmor uz osvježenje

10.45 – 13.00 h

Vježba 4: pisanje proračuna projekta
- osnovni elementi
- plaće
- neizravni troškovi
ručak

14.00 – 16.00 h

Vježba 5: ostali elementi projektnog prijedloga
- horizontalne teme
- iskustva kod ugovaranja i provedbe
Procjena uspješnosti (evaluacija) radionice
Napomena: u arhivi LAG Zagora će ostati na uvid polaznicima min. 3 projekta
financirana iz potpora ESF koja je u zadnjih 2-3 godine proveo LAG Vallis
Colapis.
osvježenje, razgovor, pozdravi...

Napomena:
Radionica je besplatna za sve prijavljene predstavnike javnog i civilnog sektora.
Obvezne prijave putem maila: lag.zagora@gmail.com ili na mob: 098 257 025
(voditeljica LAG-a Zagora), najkasnije do srijede, 07.11.2018. do 16:00.
Radionici molimo pristupiti najviše dva predstavnika pravne osobe (predstavnika javnog sektora ili
udruge). Maksimalni broj sudionika na radionici: 15 osoba.
LAG Zagora zadržava pravo izmjene redoslijeda programa i intenziteta rada nastavno potrebama i
mogućnostima sudionika rada na radionici.

