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STEG 1: FYLL I ONLINEFORMULÄRET 

STEG 2: FORTSÄTT MED BETALNINGEN 

STEG 3: KONTAKTA SEKRETARIATET

I SERN-strategin 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste
faktorerna för att bygga upp och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna. Efter
godkännandet av strategin har SERN:s Sekretariat utvecklat en uppsättning
utbildningsaktiviteter som bygger på tidigare inlärningsaktiviteter som genomförts under årens
lopp och på den kunskap som förvärvats på fältet genom de över 100 projekt som utvecklats
inom ramen för nätverket.

Den föreslagna utbildningsverksamheten återspeglar och bygger därför på de behov som
identifierats och uttryckts av och bland medlemmarna under åren i samband med olika aspekter
av den projektbaserade verksamheten. De kurser som planeras för år 2022 kommer särskilt att
behandla tre huvudområden: projektutformning och -planering, projektledning och aktiviteter
som kommer att öka medlemmarnas förmåga att bli aktiva aktörer i SERN-sammanhang och
därmed öka förmågan att dra nytta av medlemskapet i vår organisation.

All utbildning kommer att präglas av en stark praktisk inriktning som bygger på metoden
learning by doing. De allra flesta av de föreslagna kurserna syftar till att utrusta tjänstemän och
personal i medlemsorganisationerna med praktiska kunskaper som kan vara en värdefull
tillgång i processen för att skapa kapacitetsuppbyggnad på organisationsnivå inom området
europeisk/internationell verksamhet. Även om de färdigheter och kunskaper som förvärvas inom
ramen för SERN:s utbildningsverksamhet gäller EU-finansierade projekt, kommer de kunskaper
och nyckelmetoder som förvärvats att kunna tillämpas på de flesta projektbaserade
verksamheter som utvecklas inom ramen för din organisation.

Varje kurs som illustreras nedan innehåller en uppsättning nyckelinformation om kursinnehållet,
de viktigaste målen för inlärningen, svårighetsgraden och praktisk information om datum och
anmälningsavgifter (om tillämpligt). För ytterligare information om verksamheten är du
välkommen att kontakta SERN:s Sekretariat. 

  
HUR DU KAN DELTA 
Följ de här stegen för att registrera dig till utbildningsaktiviteterna.
Om du är intresserad av att delta i en kurs, följ denna länk som leder dig vidare till webbplatsen.
På SERN:s webbplats kan du se alla kurser och onlineformuläret för att registrera dig.

Fyll i formuläret nedan för att välja den kurs du är intresserad av och datum;

När du har fyllt i formuläret kommer du att få ett e-postmeddelande med bankuppgifter för att
fortsätta med betalningen genom banköverföring. 

En kopia av betalningskvittot ska skickas till SERN:s sekretariat på secretariat@sern.eu.

Registreringarna för "Face to Face-kurser" stängs två veckor före kursstart.
Registreringarna för "Webinar online" avslutas en vecka före kursstart.

Skanna QR-koden med
din telefon för att besöka

vår webbsida för
utbildningsaktiviteter. 

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/
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Alessia Mereu
alessia.mereu@sern.eu

Online webinar 

HUR DU ANVÄNDER SERN:S
MEDLEMSOMRÅDE ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Kursen ger en översikt över Microsoft Teams och
visar hur du använder SERN:s medlemsområde i
Teams, det huvudsakliga online-verktyget genom
vilket information delas och cirkulerar inom
Nätverket.

I slutet av kursen kommer du att kunna konfigurera
dina Microsoft Teams, hitta de team/kanaler du
tillhör, få tillgång till och utforska SERN:s
medlemsområde och de olika kanalerna, konsultera
mappar, redigera filer och ladda ner uppladdat
material. Du kommer också att kunna kontakta
sekretariatets medlemmar via medlemsområdet, ta
del av alla olästa meddelanden, tags och svar och
använda teamchatten för att göra annonser.

Tillhandahållet material

Krav

Guide om hur du använder Microsoft Teams.

För att kunna delta i kursen måste du ladda ner
Microsoft Teams.

Språk

Handledare

Längd
1 timme

Nivå
Grundläggande

Avgifter
Kursen är kostnadsfri

KURSSCHEMA

Kursen kommer att erbjudas på italienska och
svenska.

13-06-22 MEMB-AR 01 Online

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION



Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

Online webinar 

HUR MAN LÄSER EN
UTLYSNING

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till hur man identifierar
och tolkar de olika delarna i en (EU)utlysning från
några av de mest relevanta programmen för SERN-
medlemmar. Kursen kommer också att vägleda
deltagarna genom att använda Europeiska unionens
portal för anbudsförfaranden och finansiering. 

I slutet av kursen kommer du att kunna "läsa" och
förstå de viktigaste delarna av EU:s inbjudan att
lämna förslag och du kommer att veta hur man
navigerar på Europeiska unionens portal för
finansiering och anbudsförfaranden. 

Tillhandahållet material

Krav

Exempel på olika utlysningar kommer att visas från
EU-program som Erasmus+, CERV och COSME.

För att kunna delta i kursen måste du aktivera ett
EU-inloggningskonto. Klicka på länken för att skapa
ett eller kontakta SERN-sekretariatet
(secretariat@sern.eu) om du behöver hjälp.

Språk
Kursen kommer att erbjudas på engelska.

Handledare

Längd
2 timmar

Nivå
Grundläggande

Avgifter
Kursen är kostnadsfri

20-06-22 CFP 01 Under
Generalförsamlingen

KURSSCHEMA

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION



Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

Online webinar

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT-
FÖRBEREDANDE
PLANERING - INTRO

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till projektbegreppet och
de viktigaste delarna av Project Cycle Management-
metodiken. PCM är den metod som EU-
kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess
bidrag ska använda. De viktigaste faserna i
projektcykeln kommer att presenteras och kopplas
till SERN:s projektutvecklingsprocess. Särskilt fokus
kommer att läggas på den första fasen i
projektcykeln: den förberedande planeringen.  

I slutet av kursen kommer du att ha en bättre
förståelse för vad ett transnationellt projekt handlar
om och för vikten av att ha en gemensam metodik,
t.ex. PCM, när du närmar dig EU-finansierade
projekt. Du kommer också att lära dig hur man steg
för steg tar fram ett förslag inom ramen för SERN.

Tillhandahållet material

Krav

Läromedel (slides) 

Tillgång till SERN:s medlemsområde.

Språk

Handledare

Längd
2 hours

Nivå
Grundläggande

Avgifter
Kursen är kostnadsfri

27-06-22 PCM-INTRO 01 Online

KURSSCHEMA

Kursen kommer att erbjudas på engelska

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION



Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

Face to face

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT-
FÖRBEREDANDE
PLANERING 

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och
de viktigaste delarna av Project Cycle Management-
metodiken. PCM är den metod som EU-
kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess
bidrag ska använda. De viktigaste faserna i
projektcykeln kommer att presenteras och kopplas
till SERN:s projektutvecklingsprocess. Särskilt fokus
kommer att läggas på den första fasen i
projektcykeln: den förberedande planeringen. Detta
omfattar de viktigaste delarna av denna fas, t.ex.
utveckling av en gemensam bakgrundsbeskrivning
och definition av intressenternas roll. Kursen
kommer att baseras på en blandning av
grupparbete och presentationer under sessionen
med en stark praktisk dimension.

I slutet av kursen kommer du att ha en omfattande
förståelse för vad ett transnationellt projekt handlar
om och för vikten av att ha en gemensam metodik
som PCM när du närmar dig EU-finansierade
projekt. Du kommer att lära dig hur man effektivt
startar en projektplaneringsprocess genom en tydlig
uppsättning steg som lätt kan tillämpas i ditt lokala
sammanhang. 
Du kommer också att lära dig hur man utvecklar
innehållet och fyller i ett step-by-step projektförslag
inom ramen för SERN.

Tillhandahållet material

Krav

Läromedel (slides) och formulär för förberedande
planering.

Deltagande i kursen förberedande planering intro
(PCM-INTRO) rekommenderas starkt.

KURSSCHEMA

Längd och Språk
Kursen kommer att att pågå under en dag och
erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om
minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs
kommer en extra kostnad att debiteras.

Handledare

Längd
6 timmar

Nivå
Grundläggande

Avgifter

07-06-22
15-11-22

PCM-IN 01
PCM-IN 02

Face-to-face
Face-to-face

Kurskod

PCM-IN 01
PCM-IN 02
PCM-IN 03

Avgift per
deltagare

130,00 €
130,00 €
130,00 €

Vänersborg
Italien*

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 6 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare



Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

Face to Face

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT -
IDENTIFIERING OCH LOGISK
RAM

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och
de viktigaste delarna av Project Cycle Management-
metodiken. PCM är den metod som EU-
kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess
bidrag ska använda. Kursen kommer att behandla
identifieringsfasen och i synnerhet illustrera genom
en stegvis metod hur man utvecklar de centrala
delarna av ett projekt, t.ex. huvudproblem, mål,
förväntade resultat och kärnverksamheter. Kursen
kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan
använda metoden för logiskt ramverk genom en
process där genomsyrad av learning-by-doing.

I slutet av kursen kommer du att lära dig att utveckla
huvuddelen av ett sammanhängande projektförslag
baserat på behoven. Kursen ger dig möjlighet att
lära dig en metod som kan tillämpas inte bara på
EU-finansierade projekt utan på alla typer av
projektbaserat arbete. 

Tillhandahållet material

Krav
För att få maximal nytta av kursen rekommenderas
det starkt att du deltar i kursen PCM Förberedande
planering eller Introduktion till Förberedande
planering.

Längd och Språk
Kursen kommer att  att att pågå under en dag och
erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig
om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs
kommer en extra kostnad att debiteras.

Handledare

Längd
6 timmar

Nivå
Grundläggande - Medelnivå

Avgifter

08-06-22
16-11-22

PCM-IP 02
PCM-IP 03

Face to Face
Face to Face

PCM-IP 01
PCM-IP 02
PCM-IP 03

130,00 €
130,00 €
130,00 €

Kurskod Avgift per
deltagare

Läromedel (slides) 

KURSSCHEMA

Vänersborg
Italien*

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 10 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/vagledande-programplanering/
https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/vagledande-planering-inledning/


Laura Avanzi
laura.avanzi@sern.eu

Federica Gravina
federica.gravia@sern.eu

Face to Face

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT-
FORMULERING AV
ERASMUS+ KA1

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Erasmus+-åtgärden för rörlighet för enskilda
personer (KA1) ger möjlighet för elever och
personal att genomföra ett lärande eller en
yrkeserfarenhet i ett annat land. Särskild
uppmärksamhet kommer att ägnas åt de fyra olika
stadier som ingår i ett mobilitetsprojekt och som
krävs vid utformningen: planering, förberedelser,
genomförande och uppföljning.
Två vägar för att delta i mobilitetsåtgärderna
kommer att presenteras: ackrediteringsprocessen
och det individuella mobilitetsprojektet. 
Kursen kommer att bestå av en blandning av
plenarsessioner och arbetsgrupper med ett aktivt
deltagarengagemang 

I slutet av kursen kommer du att få kunskap om
Erasmus+ KA1 och hur man utformar projekt inom
ramen för denna åtgärd. 

Tillhandahållet material

Krav
För att få maximal nytta av kursen rekommenderas
deltagande i kursen "Hur man läser en utlysning".

Längd och Språk
Kursen kommer att  att att pågå under en dag
erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig
om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs
kommer en extra kostnad att debiteras.

Handledare

Längd
6 timmar

Nivå
Grundläggande- Medelnivå

Avgifter

PCM-EKA1 Face to Face

PCM-EKA1- 01
PCM-EKA1- 02

150,00 €
150,00 €

Kurskod Avgift per
deltagare

Officiella dokument om Erasmus+-programmet och
ansökningsmallar. 

25-08-22

KURSSCHEMA

Sverige*

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 6 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/hur-man-laser-en-ansokningsomgang/


Face to Face

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning
PCM är den metod som EU-kommissionen förväntar
sig att mottagarna av dess bidrag ska leverera
kvalitetsförslag med. Kursen kommer att behandla
formuleringsfasen (som fokuserar på att definiera
förslagets innehåll och de detaljer som ska ingå i
ansökningsformuläret) och i synnerhet kommer den
att illustrera, genom en steg-för-steg-metod, hur
man tar itu med de viktigaste avsnitten i
ansökningsformuläret för Erasmusprogrammet KA2
Småskaliga projekt - dvs. de projekt som riktar sig
till nybörjare i programmet och som därför har en
lägre komplexitetsnivå. Särskild uppmärksamhet
kommer att ägnas åt samarbetsprojekt för att man
på ett lämpligt sätt ska kunna ta itu med de
viktigaste utvärderingskriterierna som rör förslagets
relevans, kvaliteten på projektets utformning och
genomförande, projektgruppens och
samarbetsarrangemangens kvalitet samt projektets
effekter. Kursen kommer också att visa hur man
planerar en projektbudget och hur man för in
uppgifterna i ansökningsformuläret.

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Längd och Språk

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter
kurskod Avgift per

deltagare

Federica Gravina
federica.gravina@sern.eu

KURSSCHEMA

I slutet av kursen kommer du att lära dig hur du
fyller i ansökningsformuläret för småskaliga projekt
inom nyckelåtgärd 2 i Erasmusprogrammet och hur
du tar upp de viktigaste utvärderingskriterierna vid
utformningen av förslaget. 

Läromedel (slides) och en pdf-kopia av
ansökningsformuläret (med bilagor).

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas
deltagande i “Hur man läser en utlysning” och “PCM
– Identifiering och logisk ram“.

Kursen kommer att pågå i två dagar och erbjudas
på engelska eller italienska beroende på deltagarna.
Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska
deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra
kostnad att debiteras.

1/2-09-22
21/22-11-22

PCM-SMALL 01
PCM-SMALL 02

Face to Face Parma*
Face to Face*

12 timmar

Grundläggande

PCM-SMALL 01
PCM-SMALL 02
PCM-SMALL 03

200,00 €
200,00 €
200,00 €

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT -
UTFORMNING AV
SMÅSKALIGA PROJEKT
ERASMUS+ KA2

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/hur-man-laser-en-ansokningsomgang/
https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/identifiering-och-logisk-ram/


Face to Face

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning
PCM är den metod genom vilken EU-kommissionen
förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska
lämna in kvalitetsförslag. Kursen kommer att
behandla formuleringsfasen (som är inriktad på att
definiera förslagets innehåll och de detaljer som ska
ingå i ansökningsformuläret) och i synnerhet
kommer den att illustrera, genom en steg-för-steg-
metod, hur man tar itu med de viktigaste avsnitten i
ansökningsformuläret för Erasmusprogrammet.
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt
samarbetsprojekt för att man på ett lämpligt sätt ska
kunna ta itu med de viktigaste
utvärderingskriterierna som rör förslagets relevans,
kvaliteten på projektets utformning och
genomförande, kvaliteten på projektgruppen och
samarbetsarrangemangen samt projektets effekter
och spridningen av projektresultaten. Kursen
kommer också att visa hur man planerar en
projektbudget och hur man för in uppgifterna i
ansökningsformuläret.

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Längd och Språk

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter
Kurskod Avgift per

deltagare

Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

KURSSCHEMA

I slutet av kursen kommer du att lära dig hur du
fyller i ansökningsformuläret för samarbetsprojekt
inom nyckelåtgärd 2 i Erasmusprogrammet och hur
du tar itu med de viktigaste utvärderingskriterierna i
formuleringsprocessen. 

Läromedel (slides) och en pdf-kopia av
ansökningsformuläret (med bilagor).

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas
deltagande i "Hur man läser en utlysning" och "PCM
- Identifiering och logisk ram".

Kursen kommer att pågå i två dagar och kommer att
erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om
minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs
kommer en extra kostnad att debiteras.

19/20-09-22
01/02-12-22

PCM-COOP 01
PCM-COOP 02

Face to Face*
Face to Face*

12 timmar

Grundläggande- Medelnivå

200,00 €
200,00 €

PCM-COOP 01

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT -
UTFORMNING AV ERASMUS+
KA2 -SAMMARBETSPROJEKT

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

PCM-COOP 02

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/hur-man-laser-en-ansokningsomgang/
https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/identifiering-och-logisk-ram/


Face to Face

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning
Kursen ger en introduktion till den mest använda
metodiken i den europeiska projektformuleringen
som kallas Project Cycle Management (PCM) och
dess faser. Kursen är uppdelad i fyra moduler: 
Modul 1: Introduktion till begreppet "projekt" och
dess begränsningar samt identifieringsfasen (3
timmar)
Modul 2: Programmerings- och formuleringsfaserna
(3 timmar)
Modul 3: Introduktion till CERV-programmet
(medborgarskap, jämlikhet, rättigheter och
värderingar) (2 timmar).
Modul 4: Hur man formulerar ett CERV-projekt med
hjälp av PCM-metodiken (4 timmar).
Kursen kommer att bestå av en blandning av
plenarsessioner och arbetsgrupper med aktiv
medverkan och engagemang från deltagarnas sida. 

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Språk

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter
Kurskod Avgift per

deltagare

Laura Avanzi
laura.avanzi@sern.eu

12 timmar

Medelnivå

I slutet av kursen kommer du att ha grundläggande
kunskaper om PCM och hur du använder den för att
skriva ett CERV-projekt. 

Presentation om PCM, officiella EG-dokument om
CERV-programmet och exempel på CERV-
utlysningar. 

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas
deltagande i kursen "Hur man läser en utlysning".

Kursen kommer att erbjudas på engelska.
Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska
deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra
kostnad att debiteras.

10/11-10-22 PCM-CERV 01 Face to Face Parma*

KURSSCHEMA

200,00 €
200,00 €

PCM-CERV 01
PCM-CERV 02

PROJECT CYCLE
MANAGEMENT-
UTFORMNING AV CERV-
PROJEKT

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare

https://www.sern.eu/sv/utbildningskurser/hur-man-laser-en-ansokningsomgang/


Online webinar

PROJEKTFÖRBEREDELSE:
FRÅN GODKÄNNANDE TILL
KICK-OFF MÖTE

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning
Kursen syftar till att ge lämpliga förberedelser för
dem som samordnar ett projekt i den första fasen av
genomförandet, den fas som följer efter anmälan
om godkännande av projektet.

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Språk

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter

Ginevra Roli
ginevra.roli@sern.eu

2 timmar

Medelnivå

I slutet av kursen kommer du att kunna ta de första
stegen för att starta projektet, samla in
partnerskapsavtal, läsa GANTT-tabellen, planera
uppstartsmötet och alla relaterade aktiviteter.

Mallar för partnerskapsavtal

Kursen kommer att erbjudas på engelska. 

05-09-22 MAN-NOT 01 Online

KURSSCHEMA

Kursen är kostnadsfri

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Inga krav



Face to Face

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Språk

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter

FÖRVALTNING -
ADMINISTRATIV OCH
EKONOMISK FÖRVALTNING

Kursen ger en djupgående bild av de administrativa
och finansiella kraven för EU-projekt inom ramen för
Erasmus och CERV.
De viktigaste ämnena som tas upp är: projektcykeln
ur ett administrativt perspektiv för ett EU-finansierat
projekt, från beviljandet av bidraget till
slutrapporteringen. Aspekter som tas upp under
kursen är kontraktsförfarandet, systemet med
enhetskostnader och klumpsummor, förvaltningen
av bidraget internt och gentemot partnerna,
rapporteringssystemet, de styrkande dokument som
krävs, kontroller och revisioner från de
finansierande myndigheterna. 

I slutet av kursen kommer du att ha en bred
överblick över EU-finansierade projekt ur
administrativ och ekonomisk perspektiv. Du
kommer att veta vad du som administrativ och
ekonomisk tjänsteman förväntas planera och göra
för att framgångsrikt hantera projektcykeln. 

Läromedel (slides)

Tillgång till SERN:s medlemsområde.

Kursen kommer att erbjudas på engelska.
Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska
deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra
kostnad att debiteras.

6 timmar

Medelnivå

KURSSCHEMA

Nicola Catellani
nicola.catellani@sern.eu

06-09-22 MAN-ADM 01
 

Face-to-Face*

Kurskod Avgift per
deltagare

130,00 €
130,00 €

MAN-ADM 01
MAN-ADM 02

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare



Face to Face

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Språk

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Handledare

Längd 

Nivå

Avgifter

FÖRVALTNING - ERASMUS+
KA1-PROJEKT: FRÅN TEORI
TILL PRAKTIK

Kursen ger de grundläggande tekniska färdigheter
som behövs för att ta itu med ett Erasmus+KA1-
mobilitetsprojekt i enlighet med metoden "lära
genom att göra". Syftet med kursen är att ge en
allmän översikt över de aktiviteter som planeras i
Erasmus KA1-projektet (jobbskuggning och
utbildningskurser, gruppbesök) och att förvärva en
specifik arbetsmetodik för att garantera ett korrekt
genomförande och rapportering av Erasmus+ KA1-
projektet. Deltagarna kommer särskilt att lära sig
vilka roller och uppgifter de har när de deltar i ett
Erasmus KA1-projekt som projektpartner,
värdpartner och projektsamordnare. Kursen
kommer också att fokusera på hur man korrekt
använder mobilitetsverktyget för att rapportera
projektmobiliteter och andra förvaltnings- och
finansiella verktyg som utarbetats av SERN.

I slutet av kursen kommer du att kunna samordna
och genomföra aktiviteterna i ett Erasmus+ KA1-
projekt på ett effektivt sätt genom att lära dig hur du
organiserar ditt arbete utan att gå vilse i byråkratin.
Du kommer att lära dig att dra nytta av de olika
förvaltningsverktyg och mallar som tillhandahålls av
SERN och hur man förutser och löser de vanligaste
problemen som kan uppstå under genomförandet
av ett Erasmus+ KA1-projekt.

Mallar och verktyg för hantering. 

Innan kursen börjar måste deltagarna fylla i ett
frågeformulär online som skickas en vecka innan
kursen börjar för att bedöma deras färdigheter och
kunskaper.

Kursen kommer att erbjudas på engelska.
Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska
deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra
kostnad att debiteras.

Federica Gravina
federica.gravina@sern.eu

6 hours

Grundläggande

KURSSCHEMA

Kurskod Avgift per
deltagare

130,00 €
130,00 €

MAN-KA1 01
MAN-KA1 02

MAN-KA1 0108-09-22 Face to Face Italien*

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare

* Orten kommer att annonseras senare



Online webinar

FÖRVALTNING - SPRIDNING
OCH HANTERING AV
INTRESSENTER

ALLMÄN INFORMATION

LÄROMEDEL

Kursbeskrivning
Kursen ger kunskap om olika nivåer av
intressenters engagemang i projekt och hur man
bygger upp en plan för intressenterengagemang.
Dessutom ger kursen strategier för effektiv spridning
av projektverksamhet och material, med fokus på
olika metoder för att nå olika målgrupper.

Lärandemål

Tillhandahållet material

Krav

Språk

Handledare

Längd

Nivå

Avgifter

Ginevra Roli
ginevra.roli@sern.eu

Alessia Mereu
alessia.mereu@sern.eu

4 timmar

Grundläggande

I slutet av kursen kommer du att kunna utveckla en
plan för engagemang av intressenter, en formell
strategi för att kommunicera och samarbeta med
projektintressenter för att få deras stöd för projekt.
När det gäller spridning kommer du i slutet av
kursen att kunna utveckla en plan för spridning, för
att bättre förstå processen för att kommunicera
information och presentera programresultat för
lokala samhällsgrupper och andra lokala
stakeholders genom definierade kanaler
(konferenser, sociala medier, nyhetsbrev,
pressmeddelanden, webbplatser). 

Mallar och exempel på en plan för intressenters
engagemang och en plan för spridning.

Kursen kommer att erbjudas på engelska.
Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska
deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra
kostnad att debiteras.

Grundläggande kunskaper om sociala medier,
användning av Facebook och LinkedIn.

KURSSCHEMA

Kurskod

PCM-DISS 01
PCM-DISS 02

Avgift per
deltagare

100,00 €
100,00 €

07-10-22
28-11-22

PCM-DISS 01
PCM-DISS 02

Online
Online

GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION

Deltagare
Minst 5 deltagare
Högst 15 deltagare



www.sern.eu/sv/utbildningskurser/


