EU-projektledarutbildning
MED ANLEDNING AV EU:S PROGRAMPERIOD 2014–2020
erbjuder GR olika fortbildningsinsatser för att stärka medlemskommunernas
EU-kompetens.
I höst erbjuder vi en fyradagars utbildning för projektledare som ska leda
transnationella EU-projekt. Fokus under utbildningen ligger på
projektledarrollen och de krav som ställs på projekt som har EU som
finansiär. Teori varvas med olika övningar och lärande exempel från
tidigare EU-projekt från flera olika program/fonder. Utbildningen bottnar
i erfarenheter från den kvalitetssäkrade Yrkeshögskoleutbildningen
EU-projektsamordnare och är framtagen i samverkan med GR:s
EU-samordnarnätverk.
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig
som vill utveckla din projektledarkompetens för att kunna leda
EU-finansierade projekt, särskilt
med fokus på transnationellt samarbete.
Du förväntas ha erfarenhet av projektledning eller annan ledande befattning
men behöver ingen tidigare erfarenhet av
EU-projekt. Utbildningen vänder sig i första
hand till anställda i GR:s medlemskommuner.

FYRA DAGAR MED START 22 SEPTEMBER 2015
PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA

EU-projektledarutbildning
Kursledare

TISDAG 22 SEPTEMBER
EU-projektets spelregler
•
•
•
•
•
•
•

EU som arena för strategiskt utvecklingsarbete
Projektledning med EU som finansiär
EU-projekt och fonder/program på olika nivåer
Projektet som arbetsform, projektets olika faser
Projektledning och projektorganisation på olika nivåer
Vad är en EU-ansökan?
Resultat och effekter av EU-projekt – Implementeringsarbete

ONSDAG 23 SEPTEMBER
Projektets genomförande del 1
•
•
•
•

Styrdokument i EU-projekt
Partnerskap, roller och ansvar
Administration och budget
Riskhantering

TISDAG 29 SEPTEMBER
Projektets genomförande del 2

Ellinor Wallin, EU Projektkonsult. Ellinor har
gedigen kunskap om och praktisk erfarenhet
av EU-projektutveckling och projektledning i
EU-projekt. Hon är också en mycket uppskattad utbildare på området, bland annat inom
YH-utbildningen EU-projektsamordnare.

Tid och plats
Utbildningen omfattar fyra heldagar:
22, 23 och 29 september samt 6 oktober 2015.
För dagarna gäller tiderna: samling med kaffe
08.30, start 09.00 och avslutning 16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som skickas via e-post ca 10
dagar innan kursstarten.

Avgift
8 000 kr exkl moms.
I priset ingår kaffe och lunch under samtliga
utbildningsdagar.

Anmälan

Kommunikation
Konflikthantering
Ledarskapsstilar i internationella projekt
Projektverktyg, analoga och digitala

Anmälan görs direkt på www.grkom.se/kurser
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRKurs&konferens@grkom.se

TISDAG 6 OKTOBER
Projektets genomförande del 3

Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.

•
•
•
•

•
•
•
•

Uppföljning och utvärdering
Spridning
Processverktyg
Avslutning och tips inför framtiden

Sista anmälningsdag: 7 september 2015.
OBS! Begränsat deltagarantal.

Upplysningar
Björn Wallermark
bjorn.wallermark@grkom.se
031–335 53 64

