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zaradi velikega zanimanja razpisujeta nove termine za tridnevni seminar

VODENJE EVROPSKIH PROJEKTOV
z možnostjo opravljanja izpita za pridobitev naziva
»ECQA certificirani vodja evropskih projektov«
Kdaj?
Termini za tridnevne seminarje:
2. – 4. februar 2011 - LJUBLJANA
2. – 4. marec 2011 - MARIBOR
6. – 8. april 2011
- LJUBLJANA
4. – 6. maj 2011
- LJUBLJANA
1. – 3. junij 2011
- LJUBLJANA

* delo na

Termini za opravljanje izpita:
18. februar 2011
11. marec 2011
18. april 2011
13. maj 2011
10. junij 2011

seminarjih bo vse dni potekalo od 9:00 do 16:00.

Kje?
Dvorana 7, BTC City Ljubljana.
Dvorana 7 se nahaja v južnem delu
nakupovalnega središča BTC City Ljubljana
in sicer v isti stavbi kjer je tudi trgovina z
obutvijo
Mass.
Ob
vseh
stavbah
nakupovalnega središča BTC so na voljo
brezplačna parkirna mesta.

Vsebina seminarja
PREDSTAVITEV EVROPSKIH PROJEKTOV
Struktura EU in programov EU
Življenjski cikel projektov EU
Primeri programov: FP7, Regionalna
politika, LLP ipd.
PROJEKTNI CILJI IN FINANCE
Začetne aktivnosti in cilji
Vodenje delovnih paketov in rezultatov projekta
Vodenje financ
Vodenje pogodb
SODELOVANJE
Komuniciranje in vodenje delovne skupine
Izkoriščanje in trajnost rezultatov projekta
Poročanje
VODENJE KAKOVOSTI
Planiranje kakovosti
Zagotavljanje kakovosti
Upravljanje tveganja

Namen
Namen seminarja je podati znanje in dobre prakse o vprašanjih, kot so:
– kako poiskati primerne razpise za projekte?
– katere so skupne lastnosti vseh projektov EU?
– kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU?
– kako oblikovati cilje projekta in delovni program?
– kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij?
– kako planirati finančni vidik in kako izdelati finančno poročilo?
– kako učinkovito voditi projektno dokumentacijo?
– kako obvladovati tveganja?
– kako učinkovito komunicirati v konzorciju?
Udeleženci
Seminar je namenjen vsem, ki želite pridobiti informacije in znanje o vodenju evropskih projektov ali
iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. Primeren je za zaposlene tako v zasebnih
kot v javnih organizacijah in za vse, ki želite izkoristiti znanje o vodenju evropskih projektov pri obstoječi
zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah.
S certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste lažje dokazovali primernost za
sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali
koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev. Opravljanje izpita se zaračunava ločeno od
seminarja.
Okvir
ECQA certificirani vodja evropskih projektov je eden od poklicev, za katerega je neprofitno
Evropsko združenje za certificiranje in akreditiranje ECQA (www.ecqa.org) vzpostavilo program
usposabljanja in sistem preverjanja znanja, certificiranja, ponudnikov itd. Med ključne ukrepe za
doseganje svojih gospodarskih ciljev je Evropska unija namreč zapisala tudi poenotenje in izboljšanje
sistema izobraževanja. Glavni poudarek je na medsebojnem sodelovanju izobraževalnih organizacij
vseh držav članic in izmenjavi znanja, izkušenj ter na poenotenem sistemu izobraževanja in
priznavanja programov na vseh ravneh, od osnovnega do univerzitetnega, ter tudi izobraževanja in
usposabljanja že zaposlenih oseb. Skupni model priznavanja usposobljenosti pomeni, da oseba z
ECQA certifikatom vodje projektov v Sloveniji obvlada nabor enakih znanj kot oseba s certifikatom
vodje projektov na primer v Franciji. Tako je usposobljena za vodenje evropskih projektov v matični
državi ali kateri koli drugi državi.
Potek dela
Udeleženci boste na tridnevnem seminarju »Vodenje evropskih projektov« najprej pridobivali znanja,
potrebna za učinkovito vodenje evropskih projektov, uspešno doseganje projektnih ciljev, financiranje ter
sodelovanje vseh vključenih in zagotavljanje kakovosti projektov. Udeležencem bodo predstavljeni
gradivo in praktični primeri ter sprejete rešitve za uspešne projekte. Predavanja bodo vse tri dni potekala
v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 16:00 ure. Prejeli
boste kopije gradiva (v angleškem jeziku) in dostop do elektronskega sistema za pripravo na izpit, po
končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.
Na koncu seminarja boste tisti, ki boste želeli opravljati izpit za pridobitev naziva
»ECQA certificirani vodja evropskih projektov«, izbrali ustrezni termin (razpisani ali po dogovoru) in
izpolnili prijavnico. Izpit boste opravljali (v angleškem jeziku) praviloma v elektronski obliki in v
nadzorovanem okolju. Po uspešno opravljenem izpitu boste pridobili naziv »ECQA certificirani vodja
evropskih projektov« in prejeli certifikat.
Izvajalci
Doc. dr. Romana Vajde Horvat je direktorica svetovalnega podjetja proHUMAN, d.o.o., ki med drugim
sodeluje tudi v več evropskih projektih. Predavateljica je sodelovala v desetih evropskih projektih in ima
izkušnje z vodenjem več tipov evropskih projektov (TEMPUS, LDV, okvirni program). Sodeluje v
mednarodni delovni skupini v okviru ECQA, ki na ravni Evrope vzdržuje gradivo za usposabljanja za
področje vodenja evropskih projektov. Od maja 2009 je tudi podpredsednica združenja ECQA. Devetnajst
let je bila zaposlena kot predavateljica in asistentka na Univerzi v Mariboru, kjer je poučevala predmete
Vodenje projektov, Organizacija in vodenje informacijskih obdelav, Standardi in kakovost. Uspešno je
vodila ali sodelovala v številnih projektih z gospodarstvom in na področju standardizacije.

Damjan Ekert je z odliko končal magistrski študij telematike na Tehniški univerzi v Gradcu. Od leta 2001
je sodelavec v podjetju ISCN s sedežem v Avstriji in na Irskem, v katerem je zadolžen za razvoj
programske opreme. Svetuje tudi velikim podjetjem v izboljšanju procesov pri izdelavi programske
opreme. Sodeloval je v mnogih evropskih projektih različnih programov. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot
ocenjevalec evropskih projektov vseživljenjskega učenja. Vodil je izobraževanja za ECQA certificirane
poklice EU Project Manager in Certified Professional for IT Security Management. Je ocenjevalec za
ISO/IEC 15504/Automotive SPICE© standarda, član S2QI skupine in podpredsednik združenja ISECMA
e.V. (International IT Security Management Board).
Mag. Aleksandra Jerčinović ima 15 let izkušenj na področju vodenja projektov. Svojo strokovno pot je
pričela kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani in jo nadaljevala na
Univerzi v Bruslju. V tem obdobju je sodelovala pri pripravi in vodenju raziskovalnih projektov za okvirne
in druge programe EU na področju biokibernetike in medicinske elektrotehnike. Po raziskovalnem
obdobju se je odločila za prehod v gospodarstvo in delala v podjetjih RRC Računalniške storitev, SRC.SI
in Center za informacijske tehnologije v Mariboru. Od leta 2005 pa je svetovalka v Libertin d.o.o. Bogate
izkušnje je pridobila pri pripravi številnih projektnih prijav in v izvedbi projektov različnih programov EU.
Leta 2006 je na specializaciji v Bruslju poglobila svoja znanja glede delovanja EU, priprave
programskega obdobja 2007-2013, kot tudi priprave in vodenja projektov EU.
Mag. Mirjana Petković je svojo delovno pot začela v zunanjetrgovinskih podjetjih (Slovenijavino, SMELT,
Lesnina Interles in Lek), kar ji je prineslo izkušnje pri poslovanju z ZDA, Rusijo in evropskimi državami,
medtem ko je pri delu na domačem trgu (DOM EXIM) pridobivala izkušnje za delo z državami zahodnega
Balkana. Dodatna znanja iz vodenja poslovodskih procesov je pridobivala na priznanih tečajih za
usposabljanje managerjev pri IECD.Na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes, je leta
2000 začela uvajati tržne tečaje ter pripravila strategijo razvoja tržnih dejavnosti. Danes med drugim vodi
Službo za tržne programe, v sklopu katere se od 2001 izvajajo evropski projekti predvsem izobraževalne
narave (npr. TEMPUS, ESS in direktnega financiranja s strani Evropske komisije in Evropskega
parlamenta), pri katerih sodeluje v vseh fazah projekta.
doc. dr. Tomislav Rozman je direktor svetovalnega podjetja BICERO, Center za poslovno informatiko
Rozman d.o.o. Sodeluje tudi s Fakulteto za uporabne, poslovne in družbene študije Maribor (DOBA), kot
docent in mentor študentom na drugi stopnji magistrskega študija Mednarodno poslovanje. Na EU
projektih (ManagEUR, CroMEU,...) je v preteklosti sodeloval kot izvajalec, vodja kakovosti in trenutno kot
koordinator (CertiBPM). Njegove izkušnje s tega področja obsegajo: informacijski sistemi za porazdeljene
projektne skupine, nadzor nad verzijami dokumentacije, prijava na razpise, vsebinska priprava projektov,
planiranje aktivnosti, rezultatov in financ.

PRIJAVNICA – 2010‐01

VODENJE EVROPSKIH
PROJEKTOV
Prosim, izberite termin dogodka, na katerega se prijavljate.
Termini za tridnevne seminarje:
2. – 4. februar 2011 - LJUBLJANA
2. – 4. marec 2011 - MARIBOR
6. – 8. april 2011
- LJUBLJANA
4. – 6. maj 2011
- LJUBLJANA
1. – 3. junij 2011
- LJUBLJANA

Rok za prijavo
21. januar 2011
21. februar 2011
28. marec 2011
26. april 2011
23. maj 2011

Ime in priimek udeleženca
Naziv organizacije/podjetja
Naslov
Davčna številka
Telefon

Faks

E-pošta
Ali že imate izkušnje z vodenjem evropskih
projektov?

DA

NE

Datum

Podpis in žig

Prijave na seminar: Prijavnice se zbira do roka, navedenega v zgornji tabeli in sicer na Slovenski inštitut za
standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, po navadni pošti, po e-pošti na naslovm
monika.pleterski@sist.si ali po faksu št. 01 478 30 94.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica.

Kotizacija za udeležbo:
Tridnevni seminar:
900,00 € + 20 % DDV
– člani SIST in SIST/TC imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim
popustom je 864,00 €)
– organizacije, ki prijavijo 2–5 članov, imajo 5 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom
je 1026,00 €)
Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmorom, kosila in
potrdilo o udeležbi na seminarju.
Popusti se ne seštevajo!
Opravljanje izpita
Je omogočeno samo udeležencem seminarjev in znaša 150,00 € z vključenim DDV. Popustov ni. Kotizacija
vključuje opravljanje izpita in izdajo certifikata za uspešno opravljene dele izpita.
Več o prijavi, plačil in opravljanju izpita boste izvedeli na seminarju.
Prosimo, da kotizacijo za seminar ali izpit poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na
račun pri Upravi za javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-DŠ prijavitelja. Račun boste
prejeli po seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam
kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru
vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

