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NAJAVA DOGODKA 
18.9.2015, Nova Gorica 
 

V Sloveniji ni občine, kjer ne bi bil s pomočjo EU sredstev sofinanciran 
vsaj en projekt. Ste že odkrili vašega? 

 

 
 
 

Morda ste med 65 000 ljudmi, ki imajo s pomočjo evropske kohezijske politike dostop do 
širokopasovnega interneta ali pa med 300 000, ki imajo boljšo in varnejšo oskrbo 
s pitno vodo. Morda je vaša pot v službo krajša zaradi novozgrajenih železniških tirov, 
cest in avtocestnih odsekov ali pa varnejša zaradi novih kolesarskih povezav. Morda 

ima vaš prijatelj službo zaradi več kot 30 000 novo ustvarjenih delovnih mest ali pa je 

sodeloval v enem od 800 raziskovalnih projektov.  

 
Kje vse evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča svoje odtise, lahko odkrivate v petek in 

soboto, 18. in 19. Septembra 2015, na dogodkih z naslovom EU PROJEKT, MOJ 

PROJEKT, ki jih po vsej Sloveniji organizira Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko.  
 

 
 
Preko dnevov odprtih vrat projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev v obdobju 
2007–2013, želi vladna služba obveščati širšo javnost o učinkih in rezultatih projektov ter o 
možnostih, pogojih in načinu pridobivanja EU sredstev. 
 
Dogodku se pridružujeta tudi Europe Direct Goriška in Mestna občina Nova Gorica.  
 
V petek, 18. septembra 2015, med 11.00 in 17.00 uro bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici 
predstavitev projektov, ki so prispevali k dvigu kvalitete življenja na Goriškem: 
INTERBIKE, BIMOBIS, LIVINGFOUNTAINS, PUMAS, POT MIRU, NETAGE, CROCTAL, UE 
LI JE II, TRADOMO, ALPINFONET, SUSTCULT, EASE&SEE, RURAL, ZBORZBIRK in še 
mnogi drugi.  
 
Na dogodku se bodo predstavili tudi ponudniki lokalnih proizvodov, ki so sodelovali v 
projektih SOLUM, HERITASTE in Kupujmo Goriško.  
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Vsi dogodki, ki bodo tematsko obarvani z najrazličnejšimi aktivnostmi so brezplačni, 
namenjeni pa so vsem starostnim skupinam. Ker so za določene aktivnosti potrebne prijave, 

vse zainteresirane vabimo, da obiščete našo spletno stran www.eu-skladi.si in si 

zagotovite udeležbo, ali le pobrskate po vsebini in lokacijah dogodkov. 

 
 

http://www.eu-skladi.si/

