Supporting Training on
European Projects for All
Projekt STEP4All je multilaterálne partnerstvo a je
spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom podporgramu
Leonardo da Vinci z Programu celoživotného vzdelávania .
Leonardo da Vinci ako sektorový program prepája politiku do praxe v
oblasti odborného vzdelávania a školení. Jedným z jeho hlavných cieľov
je preniesť vývoj inovatívnej praxe do oblastí odborného vzdelávania a
školení a ich prenos z jednej krajiny do ďalších krajín.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Podporné školenie o
európskych projektoch pre všetkých

Partners

Partnerstvo STEP4All má v úmysle vytvoriť sieť
odborného vzdelávania a prípravy
zainteresovaných strán s cieľom podporovať
nadnárodnú spoluprácu a výmenu osvedčených
postupov v oblasti odborného vzdelávania pre EÚ
projektový manažment, riadenie projektov a
postupy pre prístup k európskym fondom.

1. Najprv, partneri budú zhromažďovať a zisťovať stav a situáciu prístupu k fondom
Európskej únie vo svojich krajinách, uskutočnia prieskum názorov projektových
manažérov na problém získavania fondov a výsledky spracujú v regionálnej správe.
2. Potom budú spoločne pracovať na vytvorení troch krátkych príručiek, ktoré budú
poskytovať technické, teoretické a praktické informácie pre projektových
manažérov.
3. Posledným krokom bude testovanie produktu prostredníctvom účastníkov,
zástupcov cieľovej skupiny.

Výsledky
Malý manuál

Regionálne správy

Hlavným výstup projektu sú 3 krátke
manuály (short guides), ktoré budú
poskytovať technické a teoretické
základy pre budúcich tvorcov projektov
a projektových manažérov.

Základom pre vytvorenie príručiek budú
každým partnerom spracované
regionálne správy, ktoré budú zahŕňať
zistenia v jednotlivých krajinách,
výsledky prieskumu (v národnom jazyku
a v angličtine).

Obsahom príručiek bude:
1. Európska únia: história,
inštitúcie, fungovanie
2. Princípy programového riadenia
Európskou komisiou
3. Príručka riadenia projektového
cyklu a finančné
a administratívne riadenie.
Brožúrky budú dostupné vo všetkých
jazykoch partnerov a angličtine.

Dobré skúsenosti
Vybrané a prezentované dobré
skúsenosti v regionálnej správe a počas
stretnutí budú zhromaždené vo
finálnom dokumente.

Projektová internetová stránka
Stránka projektu bude obsahovať všetky
informácie, výstupy, výsledky, dobré
skúsenosti a hodnotenia.
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