REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

POGOJI IN PRAVILA ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV V OKVIRU KAMPANJE
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017
1. Organizator kampanje je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
2. Predloge zbiramo do 15. 3. 2017 na spletni strani www.eu-skladi.si preko spletnega
obrazca http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-projekt.
3. Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz
naslednjih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski
socialni sklad. Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati.
4. Ob predlogu morajo biti v obrazcu izpolnjene obvezne rubrike označene z zvezdico
(upoštevali bomo tudi netočna imena projektov, če bo mogoče prepoznati, za kateri
projekt gre).
5. Vsak udeleženec lahko pošlje neomejeno število predlogov projektov. Če bo poslanih
več predlogov za isti projekt, bo ta na spletni strani objavljen samo enkrat.
6. Pošiljatelj predloga dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter kratke obrazložitve
poslanega predloga na spletni strani www.eu-skladi.si in družbenih omrežjih
organizatorja.
7. Če predlagatelji ob predlaganem projektu priložijo tudi fotografije, soglašajo z njihovo
objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorja.
8. Komisija SVRK (v sestavi: Nataša Rojšek, predsednica komisije, Nataša Kogej, članica
komisije in Nina Omerza, članica komisije) bo vsebino predlogov preverila ter ugotovila
njihovo skladnost s pogoji. Ustrezni projekti bodo objavljeni na spletni strani, zanje bo
mogoče glasovati.
9. Komisija SVRK si pridružuje pravico do izločitve predlogov projektov, za katere so
ugotovljene goljufije ali večje nepravilnosti.
10. Predlagatelji tistih 12 projektov, ki bodo izglasovani kot najboljši in kasneje predstavljeni
na dnevu odprtih vrat v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, bodo prejeli
nagrade.
11. Nagrajenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem v EU. Nagrajenec
se strinja s pogoji in pravili za sodelovanje, ob morebitnem prejemu nagrade pa
soglaša, da bo podal potrebne osebne podatke za prevzem nagrade.
12. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.eu-skladi.si in družbenih omrežjih
organizatorja.
13. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja v kampanji.

