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Hoe kunt u ons contacteren?
You can contact the coordinator of
the project, Mrs. Ewelina IwanekChachaj: ewelina.iwanek@oic.lublin.pl
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What is ComPM?
Wat is ComPM?

What are the expected outcomes?
Welke resultaten worden beoogd?

A two year initiative that started in

Een twee jaar durend project dat van

A Self-Assessment Tool to recognize

Een

January 2012, funded by the Lifelong

start ging in januari 2012. Dit project

and

belangrijkste

Learning Programme, under Leonardo

wordt

competencies of EU project managers.

projectmanagers te meten.

da

coordinated

Lifelong Learning Programma Leonardo

Ośrodków

da Vinci, coördinator is het Poolse

A Training Programme for managers

Een

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

Fundacja

of EU funded projects based on an

projectmanagers

- OIC POLAND. ComPM recognizes

Rozwoju Gospodarczego - OIC POLAND.

experiential learning approach.

praktische en ervaringsgerichte aanpak.

the need to enhance efficiency in EU

ComPM

funds management by improving the

betere efficiëntie in het management

All outcomes will be made available

De resultaten zullen beschikbaar zijn in

quality of education of managers of

van

EU

gesubsidieerde

in

het Engels, Nederlands, Italiaans, Pools,

EU projects and upgrading their key

en

wil

een

competences.

kwaliteitsvol

by

Vinci

action

Polska

and

Fundacja

mede-gefinancierd

Ośrodków
erkent

de

door

het

Wspomagania
nood

aan

will

adjust,

refine

projecten

competentiegericht,

adapt the results of two previous

ComPM

Leonardo da Vinci projects: ASTRA,

twee

which has developed an ICT tool

projecten

for

managerial

ASTRA, waarin een ICT tool werd

competences; and EPMT that focused

ontwikkeld voor de self-assessment

on

van

self-assessment
the

development

of

of

training

programs and materials addressed to

en

project managers.

dat

de

eerdere

resultaten

Leonardo

aanpassen

da

en

van
Vinci

verfijnen:

daarnaast
een

het

EPMT

project

opleidingsprogramma
ontwikkelde

en
voor

projectmanagers.

can be found at: www.compm-project.eu
Meer informatie over het project
kunt u terugvinden op: www.compmproject.eu
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Who is developing the ComPM training tool?
Wie ontwikkelt de ComPM opleidingstool?
The research and development of the
ComPM outputs is being carried out
by a group of 5 experts in Lifelong
Learning, which are:

projectmanagers,

opleidingsinstellingen.

Het onderzoek en de ontwikkeling
van ComPM ligt bij een groep van 5
projectpartners die ervaring hebben
binnen levenslang leren, deze zijn:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND
(Non-Governmental Organization | Poland |www.oic.lublin.pl) | Lead Partner
Niet-gouvernementele organisatie | Polen |www.oic.lublin.pl) | Hoofdpartner
Syntra West (Vocational Training Center | Belgium | www.syntrawest.be)
(Opleidingsinstituut | België | www.syntrawest.be)
GEA College PIC d.o.o. (Business Education Center | Slovenia | www.gea-college.si)
(Opleidingsinstituut | Slovenië | www.gea-college.si)
INOVAMAIS, S.A. – Serviços de Consultadoria em Inovaçǎo Tecnológica S.A. (SME

Who is it aimed at?
Wie is de doelgroep?
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More information about the project
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| Portugal | www.inovamais.eu).
(KMO | Portugal | www.inovamais.eu)
Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione (Vocational Training
Institute Tertiary Level | Italy | www.istud.it)
(Opleidingsinstituut | Italië | www.istud.it)

