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Skankomp – nu på facebook
Indrømmet, det var en stor kamel at sluge for en flok hærdede
bureaukrater, men vi har nu taget springet og lanceret SkanKomp på
facebook. Vi håber at I vil melde jer under fanerne og dele nogle af
jeres SkanKomp-oplevelser på siden – til inspiration for hinanden. Hvis
der er tilslutning til det, er der mulighed for at oprette undergrupper til
de forskellige aktiviteter/arbejdspakker.
Med venlig hilsen
Projektledelsessekretariatet, Dennis, Brian og Stefan

Interreg - projekter, resultater og fremtiden
Dette var overskriften, da der den 23.-24. marts blev afholdt projektkonference i regi af
Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak, der finansierer SkanKomp og ca. 80 andre
skandinaviske projekter. På konferencen i Malmö var mere end halvdelen af projekterne
repræsenterede med informationsmateriale og de to dage bød på god erfaringsudveksling
projektlederne imellem.
Konferencen var også en anledning for Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets politikere
og embedsmænd til at stikke hovederne sammen og drøfte mulighederne for en
fortsættelse af programmet i EU’s næste budgetperiode, der løber fra 2014-2020. Læs
mere og download præsentationerne fra konferencen på Interregs egen hjemmeside.

Konference om miljøkompetencer
Til virksomheder med grøn profil! Har I brug for kompetencer om grøn økonomi og om
miljø som strategi. Så gå ikke glip af konferencen i Arendal den 30.-31. maj. Kom jeres
lokale virksomheder i forkøbet eller inviter dem med til konferencen. Der er nedsat pris på
overnatning ved tilmelding inden 4. april. Læs mere om program og tilmelding her.

Nyt fra styregruppen
I forlængelse af Interreg-konferencen afholdt SkanKomps styregruppe sit 3. møde. Her
blev bl.a. diskuteret muligheden for inddragelse af flere svenske kommuner. Hvis der til
efteråret viser sig at være uforbrugte midler i projektet, vil styregruppen stille sig positivt i
forhold til at flytte disse midler til nye eller eksisterende partnere.

Westums årskonferens
Den 15 - 16 mars höll Westum sin årskonferens i Göteborg. Med anledning av Westums
deltagande i SkanKomp var årets tema "Framtidens kompetensbehov och
kompetensplattformar". Kompetensplattformar syftar på Västra Götalands och Region
Hallands arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Konferensen försökte på olika sätt
belysa frågan kring framtidens kompetensbehov och hur vi på olika sätt kan samverka
kring detta. Det hölls en workshop med syfte utveckla våra nätverk samt information och
paneldebatt om arbetet med kompetensfrågor där bland annat företrädare från regionerna
och Svenskt Näringsliv deltog. Deltagarna fick även information om SkanKomp från
projektledningssekretariatet och deltagare från Sverige. Konferensen avslutades med en
föreläsning om strategisk kommunikation och sociala medier. För att ta del av materialet
från konferensen, klicka her.

Projektøkonomi
SkanKomp er nu i gang med at få revideret den første støtteansøgning – det såkaldte
”1. claim”. Forløber alt planmæssigt, skal den reviderede ansøgning fremsendes til KASK
Sekretariatet senest 30. april hvorefter det forventes, at projektets partnere vil modtage
deres støtte for perioden august 2010 til januar 2011 omkring udgangen af maj måned.
Flere projektledere har bedt om et dokument, der kan anvendes i egen organisation med
henblik på internt at overføre uforbrugte SkanKomp-midler mellem budgetår. Alle partnere
vil derfor efter afslutningen af den igangværende revision modtage en skrivelse, der
bekræfter overførsel af uforbrugte SkanKomp-midler fra 2010 til 2011. Dette skal
udelukkende betragtes som en service, da Interreg-programmet automatisk anvender en
sådan overførselsadgang af midler mellem årene.

Partnersøgninger
Fra Region Midtjyllands kontor i Bruxelles modtager vi jævnligt partnersøgninger fra andre
europæiske aktører, som ønsker at starte nye projekter. Vi viderebringer her nogle af de
mere interessante til de af jer, der ønsker at øge jeres internationale aktiviteter:
•

•

Göteborg Kommune søger partnere til et projekt under Leonardo da Vinci
programmet. Formålet med projektet er at udvikle en model for, hvordan man
bedre kan tilpasse voksenuddannelser, så de møder arbejdsmarkedets og de
studerendes behov.
Universitet i Granada, Spanien, søger partnerne til projekt om vidensdeling på
området inklusion af indvandrere i uddannelsessystemet. Projektet hører under
det tværgående Livslang Læring-programmet og har til hensigt at lave et
europæisk dokumentationscenter for inklusion af indvandrere i
uddannelsessystemer.

Deadline for interessetilkendegivelse vedrørende begge projekter er allerede 31. marts!
Men det er selvfølgelig altid muligt at tage kontakt, hvis I er interesserede i yderligere
information om projekterne.

Hvis du vil annullere dit abonnement på SkanKomps nyhedsbrev, så skal du sende en
mail til: skankomp@ru.rm.dk

