Warszawa, dn. 29.03.2007r.
Szanowni Państwo,
Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie
informacyjno-dyskusyjne poświęcone problematyce zarządzania projektami PIW EQUAL z
zastosowaniem metodyki Zarządzania Cyklem Projektu – PCM Logframe.
Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki badań podsumowujących dotychczasowe
doświadczenia w stosowaniu PCM przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, pozwalające na pierwszą
ocenę tego podejścia metodycznego w definiowaniu i planowaniu projektów. Przedyskutowane
zostaną także perspektywy stosowania metodyk zarządzania projektami z uwzględnieniem
uwarunkowań wpływające na ostateczny kształt rozwiązań dotyczących sposobu przygotowania
kolejnych programów społecznych.
W takim kontekście przedstawiona zostanie najnowsza inicjatywa propagującą profesjonalne
podejście do zarządzania projektami europejskimi – paltforma CoP - realizowana w ramach projektu
włosko-belgijsko-polskiego oraz ostatnie narzędzie wspierające metodykę Zarządzania Cyklem
Projektu – interaktywny kurs PCM-online. Chcielibyśmy poddać je Państwa ocenie przed
podjęciem decyzji o kierunku dalszego rozwoju tego typu form wsparcia metodycznego dla
projektodawców.
Zważywszy, że Komisja Europejska oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęły działania
zmierzające do szerszego zastosowania metodyki Zarządzania Cyklem Projektu w procesie
planowania i realizacji projektów i programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013,
Państwa głos w dyskusji ma szczególnie istotne znaczenie.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Partnerstw na rzecz Rozwoju stosujących w
praktyce metodykę PCM Logframe, a w szczególności te osoby, które uczestniczyły w
organizowanych wcześniej przez Krajową Strukturę Wsparcia szkoleniach dotyczących
wykorzystania metodologii matrycy logicznej w definiowaniu i planowaniu projektów (wiosna
2005r.), kierowania zespołem projektowym (jesień 2005r.) oraz kontroli realizacji projektu wg
metodologii PCM/Logframe (wiosna 2006r.).
Spotkanie odbędzie się dn. 18.04.2007r. w Warszawie w godz. 11.00 – 16.00. Przewidujemy, że
liczebność grupy nie przekroczy 50 osób. W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek dla
uczestników. KSW nie zapewnia natomiast noclegów ani zwrotu kosztów podróży.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie załączonej karty
zgłoszeniowej wyłącznie pocztą elektroniczną na adres akowalczyk@cofund.org.pl do dnia
10.04.2007r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Anna Kowalczyk (tel. 0-22 4509 828).
Akceptacja udziału będzie dokonywana na podstawie kolejności zgłoszeń. Informacje nt. miejsca i
harmonogramu spotkania przesłane zostaną wraz z potwierdzeniem udziału.
Z wyrazami szacunku,
Marek Maziuk
Kierownik Działu Informacji i Promocji
Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL

