
Vabilo

Spoštovani! 

V zvezi z objavljenim razpisom IPE - promet za leto 2022 vas vabimo, da se 
nam v sredo, 30. novembra 2022 pridružite na dogodku IPE INFO DAN 2022, 
ki ga Ministrstvo za infrastrukturo organizira skupaj z Evropsko komisijo, 
Generalnim direktoratom za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropsko 
izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Na dogodku, namenjenem slovenskim prijaviteljem in drugi zainteresirani 
strokovni javnosti, bodo predstavniki DG MOVE in CINEA podrobneje 
predstavili vsebino in pogoje razpisa ter odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z 
razpisom. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo bodo predstavili postopke, 
ki se nanašajo na pregled projektnih predlogov za izdajo soglasja države 
članice, ki je obvezna priloga k prijavi. 

Možnost udeležbe: v živo (omejeno število udeležencev) / prek spleta 

Na dogodek se lahko prijavite tukaj. 

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku z zagotovljenim tolmačenjem v 
slovenščino. 

Registracija za udeležence v živo bo potekala od 9.00 do 9.30, uradni del 
dogodka pa se bo začel ob 9.30 s pozdravnim nagovorom gospoda Bojana 
Kumra, ministra za infrastrukturo.

Veseli bomo vaše udeležbe na dogodku in vas vabimo, da informacijo o 
dogodku sporočite tudi svojim poslovnim partnerjem, zainteresiranim za oddajo 
projektnih predlogov na razpis IPE 2022 – promet.

Ministrstvo za infrastrukturo 
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PROGRAM DOGODKA

Registracija za udeležence v živo

Pozdravni nagovor, Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za 
infrastrukturo

IPE Razpis 2022 – promet

Programski vidik IPE Razpisa 2022 – promet vključno z informacijo o 
zaključenih razpisih za AFIF in vojaško mobilnost v letu 2022;   
Philippe Chantraine, DG MOVE

Vsebine, za katere so razpisana sredstva IPE (prioritete); 
Michal Žiliak, CINEA

Odgovarjanje na vprašanja udeležencev

Odmor

Postopkovni vidik IPE Razpisa 2022 – promet

Postopek ocenjevanja in potrjevanja prejetih vlog; Michal Žiliak, CINEA 

Odgovarjanje na vprašanja udeležencev

Postopek prijave in časovnica oddaje vlog v Sloveniji; 
mag. Nataša Š. Zagoričnik, Ministrstvo za infrastrukturo 

Odgovarjanje na vprašanja udeležencev

Lahko kosilo in mreženje 

9 : 0 0 – 9 : 3 0

9 : 3 0 – 9 : 4 5

9:45–11:20

9:45–10:10

10:10–11:10

11:10–11:20

11:20–11:50

11:50–12:50

11:50–12:20

12:20–12:30

12:30–12:40

12:40–12:50

12:50–13:50
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