VABILO

MEGHÍVÓ

Program sodelovanja Interreg V-A
Slovenija - Madžarska
vabi 8. maja 2018,
s pričetkom ob 9.30 uri

Az Interreg V-A Szlovénia – Magyarország
Együttműködési Program ezúton meghívja
Önt a 2018. május 8-án
9.30 órakor kezdődő

na dvojezično delavnico namenjeno
poročanju v okviru programa Interreg SI-HU
in potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega
razpisa za predložitev projektov Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
v obdobju 2014-2020.

az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program keretében
szervezett, a jelentéstétel folyamatának
bemutatását és a potenciális pályázók
tájékoztatását szolgáló kétnyelvű workshopra.

Kje: Gosztola Gyöngye Hotel
Fő út 16
HU-8978 Gosztola, Madžarska

Helye: Gosztola Gyöngye Hotel
Fő út 16.
HU-8978 Gosztola, Magyarország

PRIJAVA

JELENTKEZÉS

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite
s prijavo. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite
najkasneje do 4. maja 2018 z uporabo
spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni
strani programa. Število mest je omejeno.

A rendelkezésre álló helyek száma korlátozott,
ezért kérjük, mihamarabb regisztráljon!
Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2018.
május 4-ig jelezze a program honlapján
elérhető online regisztrációs rendszeren
keresztül. A helyek száma korlátozott.

Za dodatne informacije pokličite
Skupni sekratariat na tel. št. 01 400 3162.

Bővebb tájékoztatás a Közös Titkárságon,
telefonszám: 00 386 1 400 3162.

PROGRAM
09.00

Registracija udeležencev

Regisztráció

09.30

Začetek delavnice

Workshop kezdete

Uvodni pozdrav
Aleš Mrkela, vodja programa

Köszöntő
Aleš Mrkela, Irányító Hatóság, programvezető

Informiranje in komuniciranje
Jasmina Litrop, vodja skupnega sekretariata

A tájékoztatás és a kommunikáció,
Jasmina Litrop, a Közös Titkárság vezetője

Praktična predstavitev poročanja v
elektronskem sistemu spremljanja (eMS)
Andras Zakar, Skupni sekretariat

A elektronikus Monitoring Rendszer
bemutatása (eMS),
Andras Zakar, Közös Titkárság

Odmor s pogostitvijo

Szünet

Pogostitev za udeležence delavnice, neformalno
druženje ter možnost navezovanja stikov.

Ebéd a résztvevőknek, kötetlen beszélgetés és
kapcsolatépítési lehetőség.

Razvoj projektne intervencijske logike –
s poudarkom na 2. prioriteti programa

A projekt intervenciós logikájának kidolgozása
– fókuszban a Program 2. Prioritása

Na izobraževanju bo zagotovljeno simultano
prevajanje.

Szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Primeri dobre prakse

Jó gyakorlatok

12.00

13.00

13.30

14.00

15.30

•
•

e-documenta Pannonica
E-CONOMY

•
•

e-documenta Pannonica
E-CONOMY

Praktična delavnica za udeležence v stilu
okroglih miz - usmerjeno v 2. prioriteto
programa

Gyakorlati workshop a résztvevőknek
kerekasztal formában

Obravnavane teme: sodelovanja, institucionalna
zmogljivost, ciljna usmerjenost, kvaliteta projektov
z vidika programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Madžarska

Vitatémák: együttműködés, intézményi kapacitás, ex
ante
feltételrendszer,
célorientáltság
és
fenntarthatóság, projektek minősége az Interreg V-A
Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
szemszögéből

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, po
potrebi bo zagotovljeno konsekutivno prevajanje.

A workshop angol nyelven kerül megtartásra,
amennyiben szükséges, követő tolmácsolást
biztosítunk.

Zaključek

Workshop bezárása
***

***

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

JÖJJÖN EL A WORKSHOPRA!

