
Priloga II 
Dejavnosti, ki se pokrivajo s finančnim prispevkom Slovenije za sodelovanje v 

Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenosti 

1. 1. leto – 2002 
SKUPNI PRISPEVEK 30.000 EUR 
1.1. Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR zagotavlja dostop do naslednjih dejavnosti: 

- Poročanje o Sloveniji v okviru študij in srečanj, predvidenih v podsklopih 1.1 in 1.3, 
vključno z raziskovalno študijo o enem specifičnem vidiku socialne izključenosti in 
revščine zaradi izpopolnitve obstoječega znanja (ali tekoče študije o socialni zaščiti v 
Sloveniji, ki jih je naročila Evropska komisija), skupaj z organizacijo seminarja v 
Sloveniji zaradi obravnave in razširjanja rezultatov omenjene raziskave. 

- Udeležbo najmanj 2 predstavnikov (morda 4, odvisno od obsežnosti dogodka in 
zanimanja zastopnikov izven javne uprave) na letni okrogli mizi o socialni izključenosti 
v okviru podsklopa 3.2. 

1.2. Prispevek v višini 30.000 EUR prav tako vključuje stroške udeležbe enega 
predstavnika Slovenije kot opazovalca na sestankih programskega odbora (po potrebi 
3 sestanki na leto), obiske Slovenije s strani delegacij uradnikov Komisije v zvezi s 
programom in drugo administrativno podporo. 

2. 2. leto – 2003 
SKUPNI PRISPEVEK 30.000 EUR 
2.1. Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR zagotavlja dostop do naslednjih dejavnosti: 

- Podsklop 1.1. študije o razvoju skupnih metodologij 
Poročanje o Sloveniji v okviru omenjenih študij 

- Podsklop 1.3. pospeševanje inovativnih pristopov in razvoj tematskih študij 
Poročanje o Sloveniji v okviru omenjenih študij 

- Podsklop 3.2. letna okrogla miza 
Udeležba najmanj 2 predstavnikov (morda 4, odvisno od obsežnosti dogodka in 
zanimanja zastopnikov izven javne uprave) na letni okrogli mizi o socialni izključenosti 
v okviru podsklopa 3.2. 
Plačilo prispevka v višini 30.000 EUR prav tako vključuje stroške udeležbe Slovenije 
kot opazovalke na sestankih programskega odbora (po potrebi 3-4 sestanki na leto), 
obiske Slovenije s strani delegacij uradnikov Komisije v zvezi s programom in drugo 
administrativno podporo. 

 
3. Naslednja leta 

Sodelovanje Slovenije v programu bo v naslednjih letih do pristopa temeljilo na pogojih 
za leto 2003, ob upoštevanju sklepov programskega odbora o letnem programu dela. 

 


