
   

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dne 22. 2. 2021 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) 

objavil 8. JAVNI POZIV Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po 

poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj  

 

VABLJENI 
 

na animacijske delavnice s predstavitvijo javnega poziva in delavnico izpolnjevanja vloge na poziv, 
s ciljem pridobiti čim boljše projektne ideje in izpolnjene vloge  

 
Predstavili vam bomo: 

• 8. JAVNI POZIV LAS za izbor projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj; 

• Razpisno dokumentacijo; 

• Navodila za izpolnjevanje vloge za prijavo projekta. 
 
Seznam delavnic: 

DATUM URA LOKACIJA PRIJAVA 

torek, 16. 3. 2021 9:00 
Turistični kompleks Jezero, Trdnjava 3, 
1330 Kočevje 

https://www.1ka.si/a/330747 

torek, 16. 3. 2021 17:00 
Rokodelski center Ribnica, 
Predavalnica, Cesta na Ugar 6, 1310 
Ribnica 

https://www.1ka.si/a/330756 

četrtek, 18. 3. 
2021 

9:00 
Rokodelski center Ribnica, 
Predavalnica, Cesta na Ugar 6, 1310 
Ribnica 

https://www.1ka.si/a/330760  

četrtek, 18. 3. 
2021 

17:00 
Turistični kompleks Jezero, Trdnjava 3, 
1330 Kočevje 

https://www.1ka.si/a/330762  

 
Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Ker je število mest omejeno na do 10 
udeležencev na delavnico so obvezne predhodne prijave. 
 
Na dogodku bomo upoštevali preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19), in sicer pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, pred vstopom in ves čas zadrževanja v 
prostorih je obvezna uporaba ZAŠČITNE MASKE in ohranjanje razdalje med osebami vsaj 2 metra. 
 
V primeru manjšega števila prijav ali strožjih preventivnih ukrepov bomo dogodke prestavili, spremenili 
način izvedbe ali odpovedali. 
 
Več informacij o pozivu  pridobite na spletni strani LAS PPD http://las-ppd.si/8-javni-poziv-las-esrr/, 
preko e-pošte: info@las-ppd.si, po telefonu na številki 01/620 84 70, vsak delovnik med ponedeljkom 
in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro ali osebno po predhodnem dogovoru. Kontaktne 
osebe so: Primož Pahor in Nina Sterle. 
 
Vabljeni na srečanje in izmenjavo izkušenj! 
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