Грант Предизвик - 3 сесија

СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОГ
ПРОЕКТ ЗА ГРАНТ
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Зоран Стојковски,
ПроеЕфект Инвово
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ПРЕД да АПЛИЦИРАТЕ
1. Конкурсите за доставување предлог проекти за грантови се
конкурентни.
Слаб дел во инаку пристојно направен предлог проект може да
доведе до просечен резултат или дури и до негативна оценка, што
резултира во апликацијата да не биде финансирана
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ПРЕД да АПЛИЦИРАТЕ
2. Релевантност: проверете дали вашиот предвиден предлог
проект се однесува на приоритет наведен во упатството на
повикот за грантови.
Оние предлог проекти кои не спаѓаат во опсегот на
приоритетите на конкурсот за грант поддршка постигнуваат слаб
резултат
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ПРЕД да АПЛИЦИРАТЕ
3. Комплетирана апликација: проверете дали вашиот предлог ги
вклучува сите релевантни информации.
Предлог проектот ќе биде оценуван само врз основа на доставените
содржини (како што се информации, документи, прилози, итн.).
Внимателно следете го форматот на образецот и осигурете се дека
сите се барани информации се доставени.
Избегнувајте мешање на квалитетот со квантитетот: добро направени
предлог проекти се јасно подготвени, концизни и лесни за разбирање.
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ПРЕД да АПЛИЦИРАТЕ
4. Квалитет за раководење: јасно укажете на можноста за
висококвалитетно менаџирање прилагодено на обемот на
предвидените активности на организацијата.
Доброто финансиско управување е клучна компонента за
постигнување квалитет и за соодветноста во раководењето на
активностите согласно побараниот буџет.
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ПРЕД да АПЛИЦИРАТЕ
5. Ориентација кон резултати и влијание: добрите предлог
проекти јасно ги предвидуваат резултатите што ќе се постигнат и
како организациите учеснички имаат намера да ги користат овие
резултати.
Покрај тоа, добро е предлозите да вклучуваат кредибилен план
за евалуација, не само со фокус на процесот, туку со фокус на
резултатите.
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Совети од експерти за подготовка
на грант предлог проекти
• Број 1: Започнете веднаш со планирање и пишување на
предлог проектот, крајниот рок доаѓа многу бргу!
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Совети од експерти за подготовка
на грант предлог проекти
• Број 2: Прочитајте ги сите релевантни информации, од
Упатството за работа, од претходно финансирани проекти,
како и од дискусиони форуми за да бидете сигурни дека
имате јасна слика што се очекува од вас.
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Совети од експерти за подготовка
на грант предлог проекти
Број 3: Изберете ја вашата идеја, структурирајте ја добро и
држете се до неа. Дефинирајте ги главните елементи на
вашиот предлог и проверете дали имате јасно дефинирано:
• Цел на проектот
• Разбирање на вашата почетна точка и моменталната состојба на
истражувањето / пазарот
• Целна група/и
• Група на партнери
• Идеја што да се превземе за да се направи разлика и да се има
влијание
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Совети од експерти за подготовка
на грант предлог проекти
• Број 4: Изградете добар конзорциум, имајте во предвид да
бидете доследни и прилагодливи: останете релевантни за
вашата цел, но не двоумете се да исклучите партнер/земја ако
не го пронајдете вистинскиот партнер. Изборот на партнери е
особено релевантен: осигурете се дека тие имаат различни
вештини и компетенции и вклучете ги во подготовката, со цел
да се избегнат изненадувања по поднесувањето.
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Совети од експерти за подготовка на
грант предлог проекти
• Број 5: Создадете буџет и дефинирајте го од долу нагоре:
прво дефинирајте ги задачите, потоа проценете ги
потребните напори и редовно проверувајте ја неговата
постојаност додека напредувате со вашиот план за работа.
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Совети од експерти за подготовка на
грант предлог проекти
• Број 6: Напишете го вашиот предлог и
изберете ја најдобрата методологија за да
имате влијание. Планирајте ги вашите работни
чекори, дизајнирајте стратегија за
комуникација и дисеминација имајќи ја
предвид вашата цел. Во случај на какви било
сомневања, погледнете ги упатствата во
формуларите за апликација и образецот за
предлог.
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Совети од експерти за подготовка на
грант предлог проекти
• Број 7: Не заборавајте на
финалното полирање. Проверете
дали вашиот предлог проект е
целосен и конзистентен со
описот на активности и буџет и
побарајте критичко надворешно
читање и проверка на англиски
јазик.
12

12

„Проектен дизајн и подготовка на апликација
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Формула за развој на одличен
предлог проект
Способност да се чита
и да се користат...

+
...eдноставни математички вештини

+
Добра идеја

= ОДЛИЧЕН ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ
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Два краја на еден проект
Остварување на
очекувана цел

Инспирација

Чудото се
случува
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ШТО Е ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ?

Предлог проект е детален опис на серија на активности
со цел да се реши даден проблем или да се задоволи
одредена потреба. За да биде успешен овој документ
треба:
o Да обезбеди логична презентација на информации од
анализа и истражување на состојбата
o Да ја илустрира важноста на проектната идеја
o Да ја покаже поврзаноста на проектната идеја со
минати акции, и
o Да ги прикаже активностите на предложениот проект
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ПРОЕКТЕН ДИЗАЈН
Проектниот дизајн се состои од два дела:
o Проектно планирање (дефинирање на
елементите на проектот)
o Пишување на проектот (пренесување на планот
во проектен документ
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Елементи на апликација за предлог
проект (за повеќето грант програми)
1. Пропратно писмо
2. Име на проектот
3. Краток опис (резиме)
4. Дефинирање на проблемот (Контекст, Оправданост
на потребата за проект: Проблеми, Потреби... )
5. Цели на проектот
6. Целна група
7. Активности
8. Методологија
9. Временска рамка за реализација на активностите
10. Мониторинг и евалуација
11. Ризици и претпоставки
12.Одржливост
13.Буџет
14.Опис на организацијата и партнери
15. Додотоци
18

Елементи на новата апликаци за предлог
проект за централизирани повици на ЕУ
1. ТЕХНИЧКИ ОПИС (ДЕЛ Б)
2. НАСЛОВНА СТРАНИЦА
3. РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ
4. РЕЛЕВАНТНОСТ
4.1. Позадина и општи цели.
4.2. Анализа на потребите и конкретни цели
4.3. Комплементарност со други акции и иновации — европска додадена
вредност
5. КВАЛИТЕТ
6. ДИЗАЈН И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТ
6.1. Концепт и методологија
6.2. Стратегија за управување со проекти, обезбедување квалитет и
мониторинг и евалуација
6.4. Проектни тимови, персонал и експерти
6.5. Ефикасност на трошоците и финансиско управување
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Елементи на новата апликаци за предлог
проект за централизирани повици
6.6. Справување со ризици
7. АРАНЖМАНИ ЗА ПАРТНЕРСТВО И СОРАБОТКА
7.1. Поставување на конзорциум
7.2. Управување со конзорциум и одлучување
8. ВЛИЈАНИЕ
8.1. Влијание и амбиција
8.2. Комуникација, дисеминација и видливост
8.3. Одржливост и продолжување
9. РАБОТЕН ПЛАН, РАБОТНИ ПАКЕТИ, ТАЈМИНГ И ПОДДОГОВОРИ
9.1. Работен план
9.2 Работни пакети и активности
9.3.Настани состаноци и мобилност
9.4. Временски план
9.5. Поддоговори
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Елементи на новата апликаци за предлог
проект за централизирани повици
10. ДРУГИ ДЕЛОВИ
10.1. Етика
10.2. Безбедност
11. ДЕКЛАРАЦИИ
12. АНЕКСИ
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Ви благодарам!!!
Зоран Стојковски
ПРОЕФЕКТ ИНОВО

E-mail: info@proefekt.mk, zо.stojkovski@gmail.com
Мобилен телефон: 070-355-095

www.proefekt.mk
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