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  INBJUDAN 7.8.2015 
    

   

 

IDÉ - PROJEKT – VERKSAMHET 

 
Fortbildningsdag i projektplanering och ansökan om projektfinansiering 

 

Tid:  Tisdag 8.9.2015 kl. 9-15  

Plats: Statens ämbetshus, rum Presidentti, 7:e vån. 

  Wolffskavägen 35, Vasa 

 
 
Varför projekt? Kan vi inte bara ha vanlig verksamhet?  
Att starta och genomföra ett projekt kan vara ett bra sätt att prova nya verksamhetsformer 
och tjänster, att locka nya användare, hitta samarbetsparter och samtidigt lära sig och 
utvecklas i arbetet. När budgeter skärs ner blir guldkanterna i den vardagliga verksamheten 
allt färre. Med en god projektidé och ansökan kan du fortsättningsvis bjuda på guldkanterna. 
Men hur blir en projektidé en bra plan och ansökan om finansiering?  
 
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet arrangerar en 
fortbildningsdag kring projektplanering och -hantering för personal inom biblioteks- och 
andra närliggande sektorer. 

http://www.rfv.fi/


 
Dagens leds av Anki Hellberg-Sågfors, kulturproducent, pedagog och företagare. Hon har 

hållit i trådarna för det utvecklingsarbete som gjorts på kulturfältet genom Produforum-

projekten. Hon har också undervisat i kulturproduktion och koordinerat det internationella 

arbetet vid Teaterhögskolan. Anki handleder i att utveckla idéer till projekt och i att skriva 

projektansökningar. Hon tror starkt på samarbete, både mellan människor och mellan olika 

sektorer i samhället. 

Ta gärna med dig ett frö till en projektidé, som du kan utveckla vidare under dagen. Vi 

bekantar oss med två metoder som stöder utveckling av idéer och hur du skriver en 

projektplan. 

Ytterligare information ger Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth(at)avi.fi, tfn 0295 018 762. 

 

 

Varmt välkommen!  

 

Marianne West-Ståhl  Susanne Ahlroth  

Direktör    Överinspektör   

 

 

 

 

ANMÄLAN 

            Anmäl dig via denna länk senast 31.8.2015.  

 

ANNULLERINGAR        

I fall du är förhindrad att delta är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar 

om detta till Yvonne Bergholm, tfn 0295 018 610 eller yvonne.bergholm(at)avi.fi. 

 

KOSTNADER 

Seminariet är kostnadsfritt. Deltagarna svarar för resekostnader. 

Regionförvaltningsverket bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Möjlighet 

finns till lunch på egen bekostnad i restaurangen i 1:a våningen. 

 

DISTRIBUTION 

Biblioteken i svensk- och tvåspråkiga kommuner 
Yrkeshögskole- och universitetsbibliotek, Arbis bibliotek 
Regionförvaltningsverken i Västra och Inre, Södra samt Sydvästra Finland 
Undervisnings- och kulturministeriets kulturenhet  
Point College, Borgå 
Åbo Akademi; Informationsvetenskap, Centret för livslångt lärande 

https://www.webropolsurveys.com/S/C59AF852AED25A66.par
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PROGRAM 

 
 
9.00  Morgonkaffe – Välkommen! 
 
9.15  Förmiddagspass 
  

 Projekt eller verksamhet? Projektcykeln från idé till utvärdering 

 Hur skapa projekt som bygger på verkliga behov? Presentation av 
spegelmetoden  

 Var hittar vi finansiering? 

 Ju fler kockar - samarbete mellan sektorer och kommuner 

 Exempel på lyckade projekt  
 
11.30 Lunch  
 
12.30 Eftermiddagspass 
 

 Idéutveckling med advisory ring-metoden 

 Från idé till projektplan till ansökan 

 Utvärdering av dagen 
 
I eftermiddagspasset ingår en kaffepaus. RFV bjuder på morgon- och 
eftermiddagskaffet. 

 
15.00  Avslutning – Trevlig hemresa!   

http://www.rfv.fi/

