Pågående Projekt och Projektprogram
Inom EU finns ett stort antal program från vilka medel söks för att finansiera projekt. Alla
program har sina egna regler om hur projekten ska utformas. Trots detta har West Sweden,
Västsveriges EU och representationskontor, försökt göra en förenklad kategorisering i sin
rapport ”WEPA analys Varberg”. Projekten delas in i fyra typer:
1. Individuella utbytesprojekt – med en begränsad budget. De ger möjligheter till
praktik/kompetensutveckling för ett fåtal individer i en organisation.
2. Partnerskapsprojekt – som utgår från samarbete mellan organisationer. Precis som
individuella utbytesprojekt handlar dessa projekt till stora delar om ett erfarenhetsutbyte.
Normalt är det två eller flera organisationer som utbyter erfarenheter inom ett specifikt tema.
3. Utvecklingsprojekt – syftet med den här typen av projekt är att utveckla nya metoder eller
ny teknik. Utvecklingsprojekt är mer omfattande till karaktären än utbytesprojekten och
inkluderar oftast mer insatser från deltagande organisationer och större ersättningar från EU.
Inom utvecklingsprojekt samarbetar normalt minst tre-fyra partnerorganisationer från olika
länder inom EU.
4. Forskningsprojekt – i det fall projektet ska handla om forskning finns det stora
möjligheter till finansiering via EU:s forskningsprogram. Forskningsprojekten handlar om
framtagande av ny kunskap. Inom EU är dock en stor del av forskningsprogrammet inriktat
mot tillämpad forskning där EU även önskar ett deltagande av slutanvändare i projekten.

Projektprogram- Grundskola & Gymnasium
Inom grund och gymnasieskolan pågår ständigt ett flertal internationella projekt. Satsningar
inom förskola, grundskola och gymnasieskolan ger personal och elever chansen till ökat
internationellt samarbete, ökad förståelse för andra kulturer och kan främja utvecklingen av
nödvändiga livskunskaper. Vissa projekt drivs kommunövergripande, andra av
verksamheterna själva.
Kontaktperson: Emma Nilsson Norberg, Barn & Utbildningsförvaltningen
E-post: emma.nilsson.norberg@varberg.se
Läs mer: Projektprogram

Här följer exempel på de program som ofta är grunden till de projekt som drivs på Varbergs
kommuns skolor.
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• Atlas
Atlas-programmet ger chansen till utlandsförlagd praktik och fokuserar på gymnasieskolor
med yrkes-/yrkesförberedande utbildningar där minst 15 veckor av det arbetsplatsförlagda
lärandet är obligatoriskt. Även utbildningsanordnare inom yrkesvux, lärlingsprogrammet,
gymnasial yrkesintroduktion och teknikprogrammets fjärde år kan söka till Atlas.
Programmet främjar skolors internationalisering och individuell kompetensutveckling och ger
ökade språkkunskaper.
Läs mer: http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Atlaspraktik/

• Athena
Athena-programmet ämnar att ge elever och personal på gymnasiala yrkesutbildningar och
yrkesvux möjlighet till erfarenhetsutbyte och ny kunskap.
Framförallt är fokus att stärka elevers yrkeskompetens och genom Athena kan
yrkesutbildningar i Sverige samarbeta med motsvarande utbildningar i utvecklingsländer.
Läs mer: http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Athena/

• Comenius
Comenius är en del av EU:s program för livslångtlärande och är riktat mot att genom
samarbete inom EU hjälpa unga och lärare att bättre förstå vidden av Europeisk kultur,
Europeiska språk och värderingar. Comenius-programmet fokuserar på utbildning från
förskola till gymnasienivå och kan hjälpa unga att förvärva grundläggande livskunskap och
nödvändiga kunskaper för personlig utveckling. Ett exempel på ett Comeniusprojekt i
Varbergs Kommun är ”Learn Desk”, och kan ses under ”Avslutade Projekt”.
Läs mer: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm

• eTwinning
eTwining är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.
Det är en onlineportal som finns på 25 olika språk och för närvarande har nästan 170 000
engagerade medlemmar. Denna portal ger skolpersonal i Europa en plattform för
kommunikation, samarbete, projektutveckling och ett sätt att dela sin skolvardag. eTwining
erbjuder stöd, tjänster och verktyg som skapar förutsättningar för skolor att bilda partnerskap
på kort eller lång sikt.
Läs mer: http://www.etwinning.net/sv/pub/discover/what_is_etwinning.htm
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• Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci-programmet är en del av EU:s program för livslångt lärande. Och
möjliggör Europeiska samarbeten för de inom yrkesutbildningssektorn. Det kan hjälpa
människor att få nya kunskaper, färdigheter och kvalifikationer och ökar även den totala
konkurrenskraften på den Europeiska marknaden.
Läs mer: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm

Pågående Projekt i Varbergs Kommun
Här följer exempel på de projekt som kommunen nuvarande är engagerad i:
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• C-E.N.T.E.R
Bakgrund
Det har varit oklart hur alla de erfarenheter och resultat som skapas genom EU-finansierade
projekt egentligen sprids och utnyttjas. Och hur kan man öka kunskapsutbytet mellan
medborgare, företag och organisationer? Projektet C-E.N.T.E.R, som är en ”Key Activity”
inom programmet för livslångt lärande, ska under tre år analysera och utveckla metoderna för
detta.
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För Alexandersoninstitutet, som blev inbjudet som svensk representant till projektet, är
deltagandet en stor framgång. Detta är precis en av våra nyckeluppgifter att lösa och ligger på
en hög internationell nivå.
Fjorton organisationer från tretton länder deltar, alla mycket erfarna när det gäller EU-projekt
och inriktade på området kunskapsöverföring och informationsutbyte på nationell nivå.
Projektledare är C-E.N.T.E.R i Österrike.
Idag finns det olika verktyg och portaler tillgängliga för att sprida och skapa tillgänglighet till
projektresultat. C-E.N.T.E.Rs bild är att utnyttjandet kunde vara mycket större. Det saknas
också en samordning mellan olika EU-program och en viktig del i projektet är att utveckla
gräns-överskridande metoder som kan utnyttjas i alla länder oavsett EU-fond.
Mål
Första steget i projektet är nu att kartlägga kännedom, kunskaper och attityder till befintliga
verktyg och hur dessa används inom hela EU. Slutmålet är att öka spridningen av resultat,
underlätta benchmarking och skapa naturliga kontaktytor inom hela EU.
Genom projektet blir Alexandersoninstitutet EU-certifierade experter inom området och
kommer att fungera som svenska ambassadörer för spridning av projektresultat.
Alexandersoninstitutet kommer även att vara värd för den tredje EU-konferensen inom CE.N.T.E.R, ett internationellt event med organisationer från hela världen, ett event som
kommer att hållas i Varberg.
Kontaktperson: Ida Boström, Tel. 0767-87 74 18
E-post: ida.bostrom@varberg.se
Medfinansiärer: Dissemination and Exploitation of Results – Life Long Learning
Programme (EU)
Partners: http://www.c.enter-network.eu/index.php?id=257
Läs mer: http://www.c.enter-network.eu/
Projektperiod: 01.01.2010-31.10.2012

• Embryo
Bakgrund
Projektets fokus är att integrera inspiration och motivation till ett entreprenöriellt ”tänk” i
utbildningar som traditionellt saknar kurser med entreprenörskap (Gröna näringar,
Humaniora, vård& Omsorg samt kreativa näringar). Samverkan sker med andra aktörer i
Halland och användande av deras metoder och erfarenheter. Det skall även genomföras en
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kartläggning över hur lärcentrum i Sverige arbetar för att främja entreprenörskap. 6 högskolor
är representerade.

Mål
Primärt mål: Studentinsatser, anpassade aktiviteter, sluss till nästa steg i
entreprenörskapsutveckling och integration av insatser i scheman för utbildningsprogrammen.

Sekundärt mål: Utbyte med andra aktörer/ spridning, samarbeta med andra aktörer, kartlägga
andra lärcentrums insatser, och inspirera lärcentrum att göra studentinsatser.
Kontaktperson: Louise Wallmander: tel. 0340-69 74 41
E-post: louise.wallmander@campus.varberg.se
Medfinansiärer: Region Halland, Tillväxtverket- Främja kvinnors företagande
Läs mer:
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.5a5c099513972cd7fea34353/Projektkatalog+samm
anst%C3%A4llning+feb+13.pdf
Projektperiod: 01.12.2011 – 30.11.2014

• Energy Vision North Sea Region
Bakgrund
Energy Vision North Sea Region syftar till att foga samman pågående initiativ som arbetar
med förnyelsebar energi på olika sätt. Projektet skall ta vara på och stärka de resultat som
kommit fram inom olika kluster och att skapa en plattform och ett gemensamt nätverk för
fortsatta åtgärder mot målen EU 20/20/20 med utgångpunkt från de olika regionerna kring
Nordsjön. Viktiga aspekter inom projektet är att utbyta erfarenheter mellan regioner och
tillvaratagande av triple helix-samarbeten i pågående satsningar.
Mål
Projektet ska ge både företag och offentliga aktörer i Halland möjlighet att ta del av goda
exempel på genomförda projekt och studier utanför Sverige. Omvänt ska det också ge oss i
Halland möjlighet att beskriva det vi är duktiga på. Det kan också ge miljövinster,
ekonomiska vinster och kunskapsvinster.
Kontaktperson: Anja Nilsson, 0767-87 74 38
E-post: Anja.Nilsson@alexandersoninstitutet.se
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Medfinansiärer: Interreg IVB North Sea Region Programme- European Union Regional
Development Fund
Partners:
Läs mer: http://www.northsearegion.eu/ivb/projects/details/&tid=149
Projektperiod: 16.01.2007 – 02-.7.2013

• IHA - Invest in Halland Agency
Bakgrund
Projektet Invest in Halland Agency, IHA, ska attrahera utländska investeringar till Halland.
För att kunna göra det ska tre processer skapa nödvändig struktur. En investeringsfrämjande
funktion ska byggas upp, kunskap ska tillföras till relevanta aktörer och ett
kommunikationsverktyg ska utvecklas.

Mål
IHA ska i samverkan med de halländska kommunerna, näringsliv, akademi,
näringslivsstödjande aktörer, Invest in Sjuhärad Agency och Invest in Sweden Agency arbeta
med att attrahera investeringar till Halland.
Med kommunerna, näringslivet och akademin ska projektet arbeta med att paketera
affärsmöjligheter. Med Invest in Sjuhärad och Invest in Sweden Agency ska projektet
samverka för att marknadsföra affärsmöjligheter mot presumtiva investerare. Projektet ägs av
Region Halland och ska efter projekttiden övergå till ett permanent affärsområde.
Kontaktperson: EvaLotta Petersson 0340-868 17, 070-217 04 57
E-post: evalotta@marknadvarberg.se
Medfinansiärer: Region Halland, European Union Regional Development Fund
Partners: http://www.halland.se/sv/investera/samarbetspartners
Läs mer: http://www.halland.se/sv/investera/om-invest-halland
Projektperiod: 01.05.2010- 30.04.2013

• KASK Inkubator MATCH
Bakgrund
6

Regionen Öresund- Kattegatt- Skagerak är redan en av de bästa regionerna i världen att leva
och verka i. Projektet syftar till att stärka samarbetet mellan länderna och möjliggöra en
positiv utveckling.
Mål
Projektet syftar till att stärka utvecklingsmöjligheterna för verksamheter i forsknings- och
utvecklingsmiljöer genom att utveckla och genomföra strukturerade utvecklingsförlopp och
därigenom bidra till flera tillväxtentreprenörer och tillväxtverksamheter. Innehållet består
framförallt av tre delar.
1. Företagsrelaterade erbjudanden för företag i inkubatorer eller inom inkubatorernas
målgrupper
2. Kompetensutveckling för Business Coacher
3. Huvudaktiviteter för att utveckla och pröva metoder för systematisk matchmaking av
verksamheter över landsgränserna.
För svensk del kommer de involverade företagen vara inom kulturella och kreativa näringar
och ledas av Alexandersoninstitutets företagsnätverk CRED – Creative Destination Halland i
samarbete med Framtidens Företag.
Kontaktpersoner: Anna Linton Tel. 070-373 93 77, Anders Hultén, Tel. 0702-66 72 95
E-post: anna.linton@alexandersoninstitutet.se, anders.hulten@alexandersoninstitutet.se
Medfinansiärer: Interreg IVA ÖKS - European Union Regional Development Fund
Partners: Alexanderssoninstitutet, Agro Business Park, Erhvervsraadet for Herning och
Ikast Brande, Nupark, Nordvestjysk Erhvervsråd, Erhverv Silkeborg, Vitus Bering
Inoovation Parl, Syddjurs Udviklingspark, Vaekstuhs Midtjylland, Framtidens Företag och
Coventure AS

Läs mer: http://www.interregoks.eu/se/Menu/Projektbank/Projektlista+Kattegat%2FSkagerrak/KASK+INKUBATOR+MA
TCH
Projektperiod: 01.01.2013 – 31.12.2014

• REVANSCH
Bakgrund
Socialförvaltningen i Varberg har idag 150 personer som behöver stöd på grund av sitt
missbruk. Av dessa är ca 100 män och 50 kvinnor. Missbruksvården i Varberg är
koncentrerad till Getteröns behandlingscenter, GBC, som huvudsakligen bedriver boende
samt behandlingsinsatser enligt 12-stegsprogrammet. Öppenvården är för närvarande dåligt
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utbyggd. Boendemiljön på Getterön är inte optimal. Kvinnornas situation på Getterön är
särskilt bekymmersam. Socialförvaltningen håller därför på att omstrukturera
missbruksvården.
Mål
Öppenvårdsinsatser och stöd i det egna boendet kommer att bli grunden för missbruksvården.
Det innebär ett helt nytt synsätt, tidigare har behandlingshemmet utgjort basen i
missbruksvården. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget kommer en satsning att
göras för att lösa boendesituationen för målgruppen med egna lägenheter på den ordinarie
bostadsmarknaden kopplat till olika former av individuellt anpassat boendestöd. Vidare
kommer tolvstegsprogrammet att kompletteras med andra behandlingsinsatser för att
tillgodose de individuella behoven. De öppna insatserna är flexibla i sin utformning och
anpassas efter de behov varje enskild person har. Med ovanstående som grund kommer
förvaltningen att bygga upp en missbruksvård med följande delar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Boendestöd
Mobilt team
Öppen mottagning för unga
Stegvis
Behandlingsmodeller för särskilda grupper
Haschprogram
Webbaserad självhjälp
Övriga insatser (till exempel stödsamtal, drogtester NADA-akupunktur)
Arbetsrehabilitering/Sysselsättning

Transnationellt samarbete
I Europa har man mycket större erfarenhet av att se anställning som en del i missbruksvården,
och man har också större erfarenhet av t ex kooperativ och sociala företag. Projektet kommer
att ha löpande samverkan under hela projektperioden med en till två transnationella partners.
Kontakter har tagits med organisationer i Italien och Storbritannien som kan tillföra projektet
erfarenheter inom området arbete och arbetsrehabilitering för personer med
missbruksproblematik.
Kontaktperson: Kersti Arvidsson Tel: 0340-884 83
E-post: kersti.arvidsson@varberg.se
Medfinansiärer: Europeiska Socialfonden-Europeiska Integrationsfonden,
Arbetsförmedlingen i Varberg, Försäkringskassan i Varberg, Socialförvaltningen.
Partners: Arbetsförmedlingen i Varberg, Försäkringskassan i Varberg
Läs mer: http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Vastsverige/REVANSCH/
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Projektperiod: 01.09.2011- 30.06.2014

• SkanKomp-Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk
Bakgrund
EU har avsatt resurser för att stimulera tillväxt, utveckling och integration av regionen runt
Kattegatt och Skagerak, det vill säga Nord- och Mittjylland, Sydostnorge och Västsverige. Ett
viktigt projekt handlar om att förbättra utbytet av regionens samlade kompetensutveckling.
Projektet SkanKomp (Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk) engagerar tjugofyra
partners i Sverige, Norge och Danmark, varav samtliga sex kommuner i Halland. Alla
partners är högt kvalificerade kompetens- och utbildningsverksamheter med fokus på
kompetensutveckling. En grundtanke är att istället för att var och en arbetar isolerat med sina
problemställningar så kan ett samlat engagemang skapa både bättre resultat och ett bättre
utnyttjande av tillgängliga resurser.
Just det faktum att projektet involverar tre länder och många olika institutioner gör att
olikheter i sättet att bedriva kompetensutveckling blir en tillgång. Projektet får en input med
många kompletterande infallsvinklar i arbetet med att förbättra kopplingen mellan utbud och
efterfrågan. Resultatet förmodas även öka förståelsen och samsynen kring framgångsfaktorer
för kompetensutveckling i de tre länderna, vilket inte minst är viktigt på en allt mer gränslös
och dynamisk arbetsmarknad.
Mål
1. Utveckla metoder för kompetensutveckling av utbildningsinstitutioner.
2. Utveckling av nätverk mellan utbildningsinstitutioner och företag.
3. Utveckla metoder för att förbättra företagens beställarkompetens.

Första steget i projektet var en förstudie som kartlade historiken för vuxnas lärande i de tre
länderna. Alexandersoninstitutet genomförde den svenska delen.
Projektet finaniserar även nu Campus Varbergs lokala mentorprogram.

Kontaktperson: Anja Nilsson Tel. 0340 - 69 74 38
E-post: Anja.Nilsson@campus.varberg.se
Medfinansiärer: Interreg IVA ÖKS - European Union Regional Development Fund
Partners: http://www.skankomp.eu/om+skankomp/partnere?
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Läs mer: http://www.skankomp.eu/
Projektperiod: 01.01.2008- 29.05.2013

• Skandinavisk innovationskultur
Bakgrund
En stark innovationskultur är avgörande för de skandinaviska ländernas framtida växt och
välfärd. Innovationskulturen är kopplad till medarbetarnas innovativa och kreativa förmågor.
Och ”Skandinavisk innovationskultur” vill stärka studenters och därmed kommande
medarbetares kunskaper inom innovation och förverkligande av idéer.
Mål
Det finns behov av att öka samarbetet mellan verksamheter och studerande för att därigenom
så småningom kunna skapa värden för företagen. Projektet är uppbyggt kring tre
huvudaktiviteter som alla ska bidra till att projektets övergripande mål om en stärkt
innovationskultur nås. En huvudaktivitet är etablering av mentorskapsprojekt där erfarna
mentorer paras ihop med unga människor. Den andra huvudaktiviteten fokuserar på
innovationssamarbeten mellan studerande och verksamheter. Och den tredje huvudaktiviteten
handlar om att arbeta med studenternas egna arenor för utveckling. Tvärnationella grupper av
studenter kommer att lösa gemensamma utmaningar för att nå ökad innovation i befintliga
företag och främja framväxten av nya. Projektet kommer i Sverige att koordineras av Campus
Varberg och drivas tillsammans med Coompanion Halland.

Kontaktperson: Louise Wallmander
E-post louise.wallmander@campus.varberg.se
Medfinansiärer: Interreg IVA ÖKS - European Union Regional Development Fund
Partners: Region Midtjylland, Coompanion Halland, Aalborg Universitet, Aarhus
Universitet, Herning, VIA University College, Arkitektskolen Aarhus.

Läs mer:
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http://www.interregoks.eu/se/Menu/Projektbank/Projektlista+Kattegat%2fSkagerrak/Skandinavisk+innovationsk
ultur
Projektperiod: 01.04.2012 – 31.12.2014

• SKY- Stark Kompetens och Yrkesstolthet
Bakgrund
SKY-Stark Kompetens och Yrkesstolthet är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot 13
västsvenska kommuners kvinnodominerade serviceverksamheter och omfattar ca 2115
deltagare. Projektet har som mål att rusta deltagande kvinnor och män inom kost och
lokalvård med god kompetens, bra självförtroende, stark yrkesstolthet och förutsättningar till
ett fortsatt informellt lärande i den egna verksamheten. Deltagarna kommer att ta del av
kompetensinsatser, samverka med andra yrkesgrupper, delta vid studiebesök och
jobbskuggning på varandras arbetsplatser. Validering av kockar kommer även att genomföras
för att styrka deltagarnas reella kompetens och stärka deras positioner på arbetsmarknaden.
Förutsättningar för fortsatt lärande skapas genom SRY-handledarutbildning samt utbildning
av utbildningssamordnare. Andra insatser rör bland annat bemötandefrågor, jämställdhet och
tillgänglighet. Allt för att skapa medarbetare med yrkesstolthet, gott självförtroende och stark
kompetens.

Mål
o Ökad kompetens hos kommunernas serviceverksamheter.
o Ökad självkänsla hos anställda kvinnor och män i serviceverksamheterna.
o Ökad yrkesstolthet hos anställda kvinnor och män i serviceverksamheterna.
o Bättre service och kommunikation med kunder/brukare.
o Ökat lärande på arbetsplatserna/organisationerna.
o Stärkta roller på arbetsmarknaden.
o Ökad kommunikation med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.
o Minskad ohälsa relaterad till arbetsplatsen.

Kontaktperson: Mario Goran, Tel. 076 6430766
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E-post: mario.goran@tranemo.se
Medfinansiärer: Europeiska Social Fonden-Europeiska Integrationsfonden
Partners: Arbetslivsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Bollebygds kommun,
Herrljunga kommun, Kommunkontoret Partille, Kommunledning, Miljö och
stadsbyggnadskontoret, Personalavdelningen Varberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Serviceförvaltningen, Sjöbo kommundel, Social- och arbetsförvaltningen
Läs mer: http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Vastsverige/SKY-StarkKompetens-och-Yrkesstolthet/
Projektperiod: 01.03.2012- 28.02.2014

•

SMIL(E)

Bakgrund
Projektets syfte är att främja intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i skolan.
Projektsamarbetet ska även bidra till att på lång sikt skapa balans mellan högutbildad
arbetskraft och efterfrågan på arbetsmarknaden.
SMIL(E) är ett skandinaviskt samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark som har
fått ekonomiskt stöd genom Interreg IVA.
Mål
Inom hela Skandinavien och inom stora delar av världen minskar intresset för teknik,
matematik och naturvetenskap bland barn och ungdomar, vilket i det långa loppet (och redan i
dagsläget) leder till arbetskraftbrist för näringslivet. Sedan lång tid tillbaka är dessa
yrkesområden också ett område som intresserat framförallt män och i allt för liten grad
kvinnor.
SMIL(E) tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor och riktar sig från förskolan till högskolan.
Halmstad kommun är hälländsk projektägare och Varbergs kommun deltar i projektet.

Kontaktperson: Håkan Cajander. Telefon: 035‐16 77 71
E-post: hakan.cajander@hh.se
Medfinansiärer: Interreg IVA ÖKS - European Union Regional Development Fund
Partners: http://www.smil-e.eu/Om-About-SMIL-E/Prosjektdeltakere
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Läs mer: www.smil-e.eu/
Projektperiod: 01.01.2011- 31.12.2013
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