Algemene Projecten
Keuring voor Europees
gefinancierde projecten
APK-EU

Is uw organisatie betrokken bij een Europees gefinancierd
project? Misschien vraagt u zich af of uw project nog wel in de
pas loopt met wat Europa van uw project verwacht of vereist.
Dan is de nieuwe tool van ERAC voor u bedoeld: de algemene
project keuring, oftewel APK. De APK van ERAC bekijkt of uw
project risico loopt. Ook handig om te weten wanneer uw
project onverhoopt geselecteerd wordt voor een steekproef
audit.
Maar
behalve
risico’s
kunnen
ook
andere
verbeterpunten naar voren komen, waardoor uw project net
iets soepeler loopt. U hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden
want best practises die wij tegenkomen bij andere projecten
delen wij uiteraard met u wanneer dat nuttig is.

Hoe gaat de APK in z’n werk?
Er wordt eerst een quickscan gemaakt. Deze quickscan
bestaat uit een serie vragen die via een vragenlijst bij het
projectteam (binnen de organisatie) wordt afgenomen,
aangevuld met een korte analyse van een aantal relevante
documenten (projectaanvraag, eerste of laatste rapportage,
etc.). Op grond van deze quickscan wordt per thema een
score toegewezen die aangeeft wat de risico inschatting is.

De risico’s worden in drie categorieën ingedeeld.
Na de quickscan wordt een keuringsrapport
opgesteld. In dit keuringsrapport wordt
aangegeven waar het project risico loopt,
waar verbeteringen mogelijk zijn voor een
soepeler verloop van het project en wat goed
gaat.
Mochten er ernstige risico’s naar voren komen
of voelt u dat u structureel hulp nodig heeft bij
de uitvoering van uw project? ERAC biedt ook
advies
en
beheer
op
maat,
zoals
procesbewaking of financieel projectbeheer.
Maar ook trainingen in house of workshops om
uw stakeholders of projectpartners weer in
dezelfde richting te krijgen horen bij de
mogelijkheden van ERAC. Neemt u gerust
vrijblijvend contact met ons op.

Tijdsbestek
Een volledige APK neemt tussen de 1 en 3 dagen in beslag,
afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project en
de bevindingen.

ERAC heeft veel ervaring met het beheer van Europese
projecten, maar ook aan de andere kant: het beheer van
Europese programma’s. Wij begrijpen de achterliggende
gedachten van de Europese regels en tegelijkertijd begrijpen
wij waar u tegenaan loopt.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt
Jasper Munier.
E
jaspermunier@erac.nl
M
06 – 46 28 41 92

u

contact

opnemen

met

