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Początek
Projekt TRAIN TO CAP rozpoczął się w listopadzie 2010 roku. Projekt skierowany jest
do beneficjentów z sektora budowlanego. Szkolenie stworzone w trakcie trwania projektu będzie
poświęcone zarządzaniu ryzykiem i roszczeniami przy projektach infrastrukturalnych finansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest:




minimalizowanie problemów związanych z ryzykiem i roszczeniami podczas realizowania
projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE,
zwiększenie przejrzystości procedur w zarządzaniu ryzykiem i roszczeniami,
zwiększenie dostępności do szkoleń przy zastosowaniu platformy ONLINE

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do: inżynierów budowlanych, menadżerów, kierowników projektów, personelu
zarządzającego projektami w firmach budowlanych, władz lokalnych, administracji publicznej, która
jest odpowiedzialna za zarządzanie europejskimi projektami związanymi z infrastrukturą.
Prace
Dwa spotkania partnerów: Warszawa listopad 2010 i Ancona marzec 2011

Zakres szkolenia TTC
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród beneficjentów projektu
wyodrębniony zakres materiału, jaki zostanie zawarty w szkoleniu TRAIN TO CAP.
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Szczegółowy raport z badań TTC wraz z wnioskami dostępny jest na stronie
projektu – www.traintocap.eu.
Produkty projektu
Zastosowanie kursu dotyczącego zarządzania ryzykiem i roszczeniami
w szkoleniach zawodowych w znaczący sposób poprawi wiedzę uczestników
w zakresie kierowania projektami. Taka wiedza i umiejętności jest szczególnie
przydatna w trakcie współpracy przy międzynarodowych projektach
budowlanych, ułatwia ona poruszanie się w przepisach i procedurach na
obszarze Wspólnoty oraz wskazuje jak unikać ewentualnych problemów.
Co nowego?
Poniżej znajduje się wstępny szablon dwóch modułów szkoleniowych.
Tytuł: Strategia procedur przetargowych w budownictwie
Rozdział 1 Wstęp: problemy związane z procedurami przetargowymi
Rozdział 2 Fazy projektu
Rozdział 3 Prawo budowlane (dyrektywy Unii Europejskiej , krajowe regulacje)
Rozdział 4 Przetarg
Rozdział 5 Specyfikacja:


harmonogram



finansowanie



środowisko, zrównoważony rozwój



jakość



BHP

Rozdział 6 Case studies
Rozdział 7 Dodatkowe źródła

Tytuł: Opóźnienie w realizacji projektów budowlanych
Rozdział 1 Wstęp: problemy związane ze zmianami w projekcie i roszczeniami
Rozdział 2 Client brief, wybór zespołu
Rozdział 3 Tworzenie I kontrola dokumentacji
Rozdział 4 Kontrola kosztów projektu: ewaluacja, opóźnione płatności
Rozdział 5 Kontrola harmonogramu projektu
Rozdział 6 Case studies
Rozdział 7 Dodatkowe źródła

Prace nad modułami i szkoleniem dopiero się rozpoczęły.
Informacje na temat postępu prac dostępne będą w kolejnych biuletynach TTC.
Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu TRAIN TO CAP prosimy o wejście na stronę projektu:
www.traintocap.eu
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