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What is ComPM?
Czym jest ComPM?
A two year initiative that started in

Projekt

koordynowany

przez

January 2012, funded by the Lifelong

Fundację

Learning Programme, under Leonardo

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w

da

coordinated

Lublinie rozpoczął się w styczniu 2012

Ośrodków

Ośrodków

Polską

Wspomagania

What are the expected outcomes?
Jakie są oczekiwane rezultaty?
A Self-Assessment Tool to recognize

Elektroniczne narzędzie do diagnozy i

and

pomiaru poziomu kompetencji menedżerów

measure

key

managerial

competencies of EU project managers.

projektów UE.

roku. Dwuletnia inicjatywa finansowana

A Training Programme for managers

Program szkolenia menedżerów projektów

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

jest ze środków Programu „Uczenie się

of EU funded projects based on an

finansowanych ze środków UE, oparty na

- OIC POLAND. ComPM recognizes

przez całe życie” w ramach działania

experiential learning approach.

empirycznej metodzie uczenia się.

the need to enhance efficiency in EU

Leonardo da Vinci.

funds management by improving the

Projekt ComPM

All outcomes will be made available

Rezultaty projektu będą dostępne w

quality of education of managers of

potrzebę zwiększania efektywności w

in

języku angielskim, holenderskim, włoskim,

EU projects and upgrading their key

zakresie

Portuguese and Slovenian.

competences.

poprzez poprawę jakości kształcenia

by

Vinci

action

Polska

and

Fundacja

jest odpowiedzią na

zarządzania

funduszami

UE

menedżerów projektów finansowanych ze
ComPM

will

adjust,

refine

and

środków UE.

adapt the results of two previous
Leonardo da Vinci projects: ASTRA,

ComPM

which has developed an ICT tool

dwóch

for

managerial

ramach Programu Leonardo da Vinci:

competences; and EPMT that focused

ASTRA, w ramach którego opracowano

on

narzędzie ICT do samooceny kompetencji

self-assessment
the

development

of

of

training

opiera

się

projektów

na

rezultatach

zrealizowanych

oraz

EPMT,

w

programs and materials addressed to

menedżerskich

project managers.

rezultatem są programy szkoleniowe i

Dutch,

Italian,

Polish,

polskim, portugalskim i słoweńskim.

Who is developing the ComPM training tool?
Kto tworzy narzędzie ComPM?
The research and development of the
ComPM outputs is being carried out
by a group of 5 experts in Lifelong
Learning, which are:

Produkty

projektu

ComPM

są

opracowywane przez 5 organizacji/
instytucji
obszarze

specjalizujących
kształcenia

się

w

ustawicznego,

którymi są:

którego

projektów międzynarodowych.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND
(Non-Governmental Organization | Poland |www.oic.lublin.pl) | Lead Partner
(Organizacja pozarządowa | Polska| www.oic.lublin.pl | Lider Projektu)

Więcej informacji o projekcie można

Syntra West (Vocational Training Center | Belgium | www.syntrawest.be)
(Centrum Kształcenia Zawodowego |Belgia| www.syntrawest.be)

materiały przeznaczone dla menedżerów
More information about the project

English,

can be found at: www.compm-project.eu
znaleźć na stronie internetowej:
www.compm-project.eu

GEA College PIC d.o.o. (Business Education Center | Slovenia | www.gea-college.si)
(Centrum Edukacji Biznesowej | Słowenia | www.gea-college.si)

Who is it aimed at?
Do kogo jest skierowany?

INOVAMAIS, S.A. – Serviços de Consultadoria em Inovaçǎo Tecnológica S.A. (SME

The ComPM project is targeted at EU

Projekt ComPM jest skierowany do

project managers, potential project

menedżerów projektów UE, potencjalnych

managers,

kierowników projektów, trenerów oraz

Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione (Vocational Training
Institute Tertiary Level | Italy | www.istud.it)
(Instytut Kształcenia Zawodowego na Poziomie Wyższym| Włochy| www.istud.it)

trainers

organisations.

and

training

organizacji szkoleniowych.

| Portugal | www.inovamais.eu).
(MŚP|Portugalia|www.inovamais.eu)

