TULE EU SPORT
-KOULUTUKSEEN
Tehokoulutus tuleville ja nykyisille
EU-hankeosaajille
1.

Saat liikunta-alan toimijana hyvät valmiudet toteuttaa
EU-hanketta.

2.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus tehdä oman organisaation hankehakemusta joko kansainväliseen EU-rahoitusohjelmaan tai kansalliseen EU-rahoitusohjelmaan.

3.

Koulutukseen kuuluu myös asiantuntijalta saatavaa
henkilökohtaista konsultointia ja ohjausta oman idean
työstöön.

Varaa paikkasi heti!
Kolme koulutusjaksoa vuoden 2019 aikana:
Ilmoittaudu 17.5. 2019
5.-6.6. Helsinki, 18.-19.9. Seinäjoki ja 20.-21.11. Helsinki.
mennessä. Vain 15
ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan!

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT

1. Jakso: EU-hanketyön perusosaaminen

2. Jakso: projektin johtaminen ja viestintä

Etukäteistehtävä:
• Kerro, mikä on oma hankekokemuksesi yleensä mukaan lukien
EU-hankkeet.
• Oman organisaation ja organisaation hanketyöhön käytettävissä
olevien resurssien lyhyt esittely.
• Kuvaa, millaisia kehittämistarpeita omalla organisaatiolla on,
mitkä ovat organisaation strategiset valinnat ja minkä tyyppinen
kehityshanke voisi olla tarpeen tässä vaiheessa (ja lähivuosina).

Välitehtävät
Jakson aloitus ja lopetus sovitetaan juna-aikataulujen mukaan (alle
3h Helsingistä)

2 pv, Helsinki, ajankohta 5.-6.6.2019

2 pv, Seinäjoki, ajankohta 18.-19.9.2019

1. päivä: Johdanto EU:n toimintapoihin ja rahoitukseen
• EU-politiikka hankerahoitusta määrittelevänä asiana
• EU-politiikan soveltaminen hanketoimintaan
• Tarvelähtöisyys lähtökohtana liikuntatoimijan EU-hankehaussa
> Miten prosessi etenee eri EU-rahoituksissa - rautalankamalli
> Esimerkkejä lähtötilanteesta
Esimerkkejä
• Omien hanketarpeiden pohdinta ja jakaminen
2. päivä: Keskeiset liikuntaa/urheilua sivuavat ohjelmat
• EU-rahoitukset kansallisessa toimintaympäristössä
> Maaseutuohjelma
> Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan
Sosiaalirahasto (ESR) -ohjelmat
• Miten tulevan ohjelmakauden valmisteluprosessi etenee?
• EU-tason toimintaympäristö
> Kansainväliset hankkeet: Erasmus+ Sport -ohjelma
• Omien tavoitteiden konkretisointi ja aikataulutus
tässä koulutuksessa
• Välitehtävien saaminen

toteutetuista
hankkeista!

Hinta:
1200€ koko paketti
(6 lähiopiskelupäivää).
Yksittäinen jakso
700€ (2pv)
ja yksittäinen päivä 400€.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
timo.hamalainen@plu.fi
050 585 0461

3. päivä: Erasmus+ Nuorisoalan ohjelma ja projektin johtaminen
• Kansainväliset hankkeet -teema jatkuu:
Erasmus+ nuorisoalan ohjelma
• Projektin johtamisen perusteet: esimerkkien kautta teeman
sisäistäminen
• Projektin hallintatyökalut: sekä ilmaisten että maksullisten
ratkaisujen läpikäynti projektijohtamisen näkökulmasta
4. päivä: Projektin viestintä: tiedotus ja tietojen levittäminen
hyödyntäen eri välineitä
• Tiedotus ja tietojen levittäminen - keskeinen osa EU-hanketta:
eri kanavien hallinta osana hankkeen toteutusta
• Oman projekti-idean kehittely hyödyntäen tähän asti käsiteltyjä
teemoja
• Välitehtävän saaminen

3. Jakso: ohjelma- ja verkosto-osaamisen syventäminen 2 pv, Helsinki, ajankohta 20.-21.11.2019
Välitehtävät
5. päivä: Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma sekä
Erasmus+ aikuiskoulutus- ja ammatillinen koulutus -ohjelma
• Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma / III Terveysalan ohjelma
• Erasmus+ aikuiskoulutus -ohjelma
• Erasmus+ ammatillinen ohjelma ja
Erasmus+ perusasteen koulutus -ohjelma
• Omien hanketilanteiden läpikäynti, sparraus ja jatkotyöstö
6. päivä: Verkostoissa toimiminen ja jatkotoimet
• Verkostojen kokoaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti
> Verkostojen myönteinen hyödyntäminen
> Esimerkkien kautta eteneminen
• Omien projektihakemusten kuvaus ja jatkotyöstön askelmerkit
• Koulutusprosessin päätös, todistusten jako

EU SPORT -KOULUTUS
Aikataulu: Kolme jaksoa vuoden 2019 aikana: 5.-6.6. Helsinki,
18.-19.9. Seinäjoki, 20.-21.11. Helsinki.
Hyödyt: Koulutus antaa liikunta-alan toimijalle hyvät valmiudet
toteuttaa EU-hanketta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus
tehdä oman organisaation hankehakemusta joko kansainväliseen EU-rahoitusohjelmaan tai kansalliseen EU-rahoitusohjelmaan. Koulutukseen kuuluu myös asiantuntijalta saatavaa
henkilökohtaista konsultointia ja ohjausta oman idean työstöön.
Kenelle: Aloittajista osaajiin: motivoituneelle hankenoviisille tai
kokeneelle EU-hankekonkarille.
Sisältö: Lyhyt kokonaiskuva EU:n toiminnasta, liikuntaan
liittyvät EU-tason poliittiset asiakirjat, eri liikunnan rahoitusmahdollisuudet esimerkkeineen (rajoitteet, huomioitavat asiat) niin
EU-tasolla kuin kansallisesti, projektin johtamisen käytännön
työkalut ja verkostojen avulla toimiminen.
Järjestäjä:
Liikunnan aluejärjestöt c/o Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Timo Hämäläinen
Erityisasiantuntija, LitM, KTM
Liikunnan aluejärjestöt
(yhteistyössä Olympiakomitea)
Sähköposti: timo.hamalainen@plu.fi
Puhelin: 050 585 0461
Järjestäjä pidättää oikeuden
muutoksiin.

Varaa paikkasi heti!
Ilmoittaudu 17.5. 2019
mennessä. Vain 15
ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan!

Hinta:
1200€ koko paketti
(6 lähiopiskelupäivää).
Yksittäinen jakso
700€ (2pv)
ja yksittäinen päivä 400€.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
timo.hamalainen@plu.fi
050 585 0461

