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Regionakademien	  vill	  bidra	  till	  ett	  starkare	  regionalt	  utvecklingsarbete.	  Därför	  erbjuder	  
vi	  utbildningar,	  nätverk	  och	  träning	  som	  gör	  att	  du	  blir	  mer	  framgångsrik	  i	  det	  regionala	  
utvecklingsarbetet.	  
	  
Våra	  utbildningar	  är	  digitala.	  Det	  innebär	  att	  du	  kan	  läsa	  kurserna	  när	  du	  själv	  vill	  
genom	  att	  se	  våra	  filmer	  och	  lösa	  de	  uppgifter	  som	  ingår.	  	  
	  
Vi	  bevakar	  och	  samlar	  aktuell	  information	  som	  rör	  regional	  utveckling	  och	  bloggar	  om	  
aktuella	  frågor.	  Läs	  gärna	  mer	  på	  vår	  hemsida	  regionakademien.se.	  	  
	  

Utbildningspaket:	  Skapa	  framgångsrika	  projekt	  
inför	  2015	  
I	  början	  av	  april	  publicerades	  de	  nationella	  och	  regionala	  strukturfondsprogram	  som	  
föreslås	  gälla	  för	  perioden	  2014	  –	  2020.	  Ansökningar	  kommer	  att	  kunna	  lämnas	  in	  
under	  hösten	  2014	  och	  projekt	  förväntas	  kunna	  starta	  vid	  årsskiftet	  2014/2015.	  	  
	  
Nu	  är	  det	  därför	  dags	  att	  förbereda	  sig	  genom	  att	  komma	  fram	  till	  vilka	  projekt	  man	  ska	  
driva,	  vilka	  man	  ska	  samarbeta	  med	  och	  påbörja	  arbetet	  med	  ansökningar.	  	  
	  
Vi	  erbjuder	  ett	  utbildningspaket	  om	  projektplanering	  inför	  den	  nya	  programperioden	  
som	  innehåller	  3	  delar:	  
	  

• Genomgång	  av	  förutsättningarna	  i	  den	  nya	  programperioden	  och	  processtöd	  i	  ert	  
arbete	  med	  att	  ta	  fram	  och	  vidareutveckla	  vilka	  projektidéer	  som	  är	  värda	  att	  
jobba	  vidare	  med.	  

• Projektplanering	  med	  LFA-‐metoden	  vid	  framtagning	  av	  projektplan	  och	  ansökan.	  
• Förankringsprocessen	  för	  ett	  framgångsrikt	  regionalt	  utvecklingsprojekt	  både	  

internt	  och	  externt.	  	  
	  

Kursen	  är	  upplagd	  så	  att	  deltagarna	  får	  en	  digital	  kurs	  i	  tre	  delar	  att	  ta	  del	  av	  själv	  och	  
sedan	  träffas	  vi	  till	  två	  gemensamma	  kursdagar	  och	  jobbar	  med	  verkliga	  projektidéer,	  
projektplaner	  och	  förankringsprocesser.	  
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Utbildningen	  består	  av:	  
	  	  
-‐	  En	  digital	  utbildning	  i	  tre	  delar	  
-‐	  Två	  kursdagar	  med	  genomgångar,	  grupparbeten	  och	  erfarenhetsutbyte	  
-‐	  Lunch	  och	  fika	  under	  varje	  kursdag	  
	  
	  
	  

Digital	  
kurs	   Kursdag	  	   Digital	  

kurs	   Kursdag	  	  

Du	  förstår	  
förutsättningarna	  i	  den	  
nya	  programperioden,	  
kan	  planera	  projekt	  och	  
behärskar	  processen	  för	  

förankring	  

Pris	  för	  ovanstående	  paket:	  11950	  kronor	  +	  moms/person	  
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Vi	  som	  arbetar	  med	  Regionakademien	  

	  

	  

	  

Peter	  Hedman	  har	  mångårig	  och	  bred	  erfarenhet	  av	  
regionalt	  utvecklingsarbete.	  Under	  sitt	  arbetsliv	  har	  
han	  haft	  ledande	  befattningar	  inom	  regionförbund,	  
landsting	  och	  akademinära	  innovationsstödssystem.	  
De	  senaste	  åren	  som	  Regiondirektör	  hos	  Region	  
Västerbotten	  och	  VD	  för	  Uminova	  Holding.	  

Sten-‐Anders	  Gustafsson	  har	  mångårig	  och	  bred	  
erfarenhet	  av	  näringsliv	  och	  företagande.	  Under	  sitt	  
arbetsliv	  har	  han	  haft	  ledande	  befattningar	  inom	  
industri	  och	  tjänsteföretag.	  De	  sista	  femton	  åren	  som	  
VD	  för	  Almi	  Företagspartner	  i	  Norr	  –	  och	  
Västerbotten.	  

Lena	  Hedman	  Rahm	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  test	  och	  
kvalitetsarbete	  inom	  IT-‐branschen.	  Har	  de	  senaste	  åren	  
arbetat	  med	  agil	  utveckling	  som	  förvaltningsledare	  och	  
projektledare.	  Är	  certifierad	  scrum-‐master	  och	  har	  
utbildning	  i	  traditionell	  projektledning	  och	  LFA-‐
metoden.	  


