
Pridobivanje sredstev 
v kulturi in projektno 

vodenje

»Operacijo Tri kubika kulture sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih 

možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju.« 

Kulturna raznolikost bogati in združuje



… v okviru operacije »Tri kubika kulture – Kulturna raznolikost bogati in združuje’’ za večjo socialno 
vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru 
Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017« 

Udeleženci se bodo učili veščin vodenja projektov in organiziranja dogodkov na področju kulture, 
pridobivali bodo znanja s področij osnov prijavljanja na projektne razpise na lokalni, nacionalni in 
evropski ravni s področja kulture, promocije in projektnega marketinga v kulturi, priprave 
vsebinskega in izvedbenega načrta projekta, pridobivanja finančnih virov (sponzorji, donacije, 
članarine …) nadzora izvedbe projekta in logistike.

Na posameznih delavnicah bo potekal naslednji program izobraževanja:

- uspešna prijava na razpise (razumevanje razpisne dokumentacije, razvijanje dobrih idej), priprava 
idejnega osnutka, pregled vzorcev prijavnic, predstavitev različnih vrst EU programov (Creative 
Europe, Europe for citizens, Erasmus+ idr.)
- pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev
- trženje in tržno komuniciranje na področju kulture
- povezovanje z drugimi manjšinskimi organizacijami/kulturnimi društvi (razvijanje skupnih 
medkulturnih projektov in pobud, mreženje, izmenjava znanj, EU partnerstva)
- komuniciranje in sodelovanje z občino, ministrstvi, manjšinskimi uradi, izraba občinskih prostorov 
in opreme
- projekti v kulturi
- faze projekta, projekta skupina, izvajanje, komuniciranje, upravljanje s časovnimi, finančnim in 
materialnimi sredstvi, evalvacija

Kraj: Škofja Loka, Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1
Čas: vsaka sobota 

O podrobnostih posameznih delavnic bodo zainteresirani naknadno obveščeni.

....projektni svetovalci in pravniki.

Število mest je
 omejeno!

Delavnice so
 brezplačne

Izobraževanje bo potekalo...

Usposabljanje bodo izvajali...


