3. Fejezet: Útmutató ezen lehetőségek
hatékony felhasználásához

3.1 Projektötlet készítése
3.2 A legrelevánsabb finanszírozási mechanizmus
meghatározása
3.3 A döntéshozók bevonása és meggyőzése
3.4 Projektjavaslat készítése
3.5 A díjazott projekt koordinálása és irányítása

PAGE 48

3.1 Projektötlet készítése

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Mit?
Nézze meg azokat a területeket, amelyeket a projektjében fel
kíván dolgozni. A csapaton belüli ötletelés sokféle ötletet

produkálhat a koncepciók kidolgozásához és a tevékenységek
tervezéséhez. Ahhoz, hogy kiválaszthassa a legjobb megvalósítási
potenciállal rendelkező és pozitív hatású ötletet, vizsgálja meg és
rangsorolja

a

lehetőségeket

olymódon,

szükséglet-

hogy

elemzést végez, gondolattérképet készít , kapcsolatot teremt a

potenciális közvetlen kedvezményezettekkel. Minden lépésnél
tartsa szem előtt az Ön által képviselt intézmény alapvető értékeit
és annak a közösségnek a kritikus igényeit, amelyre a projektet
szánják. A legégetőbb kérdésnek és/vagy annak az ötletnek kell
érvényesülnie, amely hasznot hozhat a közösség tagjainak. Miután
döntést hozott a projekt alapötletét illetően, keressen olyan
kiegészítő elgondolásokat, amelyek további, kevésbé kritikus, de
mégis releváns érdeklődési területeket fednek le.

Miért?
H atározza meg a projekt céljait / hatókörét / célkitűzéseit /
prioritásait. Konzultáljon a csapattal azon alapvető kérdésekről,

amelyekkel a projekt foglalkozni kíván. Gondoljon pontosan
azokra a tevékenységekre, amelyek megvalósíthatók (vannak
eszközök arra, hogy az ötleteket megvalósítható koncepciókká
alakítsa) és céloknak megfelelőek

(azaz

a

tevékenységek

hasznosak lesznek Önnek és a közösségnek). Amikor a projekt
hatóköréről dönt, reális megközelítést alkalmazzon. Kerülje a túl
ambiciózus célok kitűzését, és vegye figyelembe a rendelkezésre
álló

erőforrásokat

végrehajtásához

(intézményi

kapcsolatok,

felhasználható

emberi

a

projekt

erőforrások,

társfinanszírozási kapacitás). A projekt kivitelezése során legyen
tekintettel saját adottságaira és kötöttségeire, és ne felejtse el
szem előtt tartani a finanszírozási program konkrét céljait és
prioritásait. Ugyanakkor kövesse a saját intézménye vagy
felügyelő szervezete céljait , azaz például egy helyi iskola céljait

a nemzeti oktatási minisztérium stratégiájával együtt.
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Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Miért újra?
Határozza meg világosan, mit vár a projekttől. Ha egy nagyon versenyképes pályázatra szeretné

benyújtani a projektet, akkor nagyon ajánlatos egy kiemelkedő a projektet készíteni. Először is, a
projektet össze kell hangolni az Ön által megcélzott finanszírozási mechanizmusnak megfelelő
értékvilággal, küldetés- és jövőképpel. Keressen kulcsszavakat, a projekt időtartamán túli hosszú
távú célokat , valamint a finanszírozási rendszer vagy akár az Európai Unió visszatérően

hivatkozott

prioritásait . Másodszor, Önnek is szilárdan meg kell győződve lennie a projekt

hasznosságáról. Ha Ön és csapata, intézménye és partnerei hisznek a koncepcióban, és

elkötelezik magukat annak megvalósítása mellett, akkor a pályázat is tükrözni fogja az Ön erős
elkötelezettségét a finanszírozási mechanizmus prioritásainak és a projekt céljainak megvalósítása
mellett. Ezen kívül a projekt koherens (egységes szemléletű) kidolgozottsága és az alkotók
folyamatos támogatása meggyőzőbbé teszi a projektet a nyilvánosság számára, beleértve a
célcsoportokat is. Ezáltal a projekt nagyobb eséllyel vonzza a közvetlenebb résztvevőket,

befolyásolja a további közvetett résztvevőket, és összességében nagyobb hatást gyakorol az
érdekelt felekre.

Mikor?
Vegye számításba, hogy melyik időszakban kerül sor a
projekt

végrehajtására.

A

projekt

tevékenységeinek

megtervezésekor Önnek és partnereinek létre kell hozniuk az
idővonalat. A tevékenységeket a finanszírozási program által

előírt időintervallumban kell elvégezniük. Annak érdekében,
hogy elkerüljék a késéseket és a projektpartnerekkel való
koordináció hiányát, létre kell hozni egy közös naptárt / Gantt
diagramot. A stresszes határidők elkerülése érdekében állítson

be belső közti határidőket, amelyek esetleges túllépése esetén is
marad még szabad mozgástér. Elegendő időt kell biztosítani a
projekt végrehajtása előtti és utáni szakaszban is. P rojekt előtti
időszak: fordítson elegendő időt az előkészítő tevékenységekre:

a projekt benyújtásának jóváhagyásához szükséges időtartam, a
projekt finanszírozási ütemezésének kialakítása, transznacionális
kommunikáció során döntsenek a projektet megelőző közös
cselekvésekről. Projekt utáni időszak:
utáni

nyomon

terjesztési

követési

stratégia

folytonosságát,

tervezze meg a zárás

tevékenységeket,

és

valamint

a

partnerség
a

projekt

és

biztosítsa

a

fennmaradásának
eredményeinek

fenntarthatóságát, bármilyen jellegűek is.
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Creating a Project Idea

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Melyik cím?
Adjon jó címet a projektjének. A projektnek vonzania kell a

potenciális partnereket, meg kell győznie az értékelőt és vonzónak
kell lennie a nyilvánosság számára. A címnek illeszkednie kell a
finanszírozási
partnerek

programhoz,

számára,

és

reprezentatívnak

emlékezetes,

kell

tartalmas

lennie

módon

a
kell

tükröznie a projekt ötletét. A „fogós” , könnyen megjegyezhető
rövidítések (akronímák), amelyek a projekt ötletét, célkitűzéseit
vagy

célcsoportjait

finanszírozott

ábrázolják,

projektek

mindennaposak

között.

az

Ezenkívül,

EU

által

mivel

a

tevékenységeket népszerűsíteni kell az érdekelt döntéshozók és a
potenciális résztvevők felé, a projektnek összefüggő, egységes
narratívát kell felmutatnia,

a közönséghez igazodó vizuális

elemekkel, a tartalom nyelvezettel

és formátummal együtt.

Ugyanezt a koherens identitást kell fenntartani a teljes terjesztési

Kinek?

szakaszban is.

Határozza meg a célcsoportját, és nézze meg, milyen hatással
lenne rájuk a projekt. Mindig tartsa szem előtt, hogy kire szeretne

hatni a projekttel. Az egyértelmű célcsoport (ok) meghatározása
lehetővé teszi a projekt hatókörének, a pályázat formátumának, a
tevékenységek
meghatározását.

jellegének
Ideális

és

a

esetben

terjesztési
a

stratégiának

projekt

a

tervezésének

megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a
tervezett projekt kedvezményezettjeivel (háztól házig tartó

felmérés, nyilvános nyílt konzultációk és találkozók a helyi
véleményvezérekkel

/

közösségi

képviselőkkel).

Alternatív

megoldásként felhasználhatja a statisztikai adatokat
(országos népszámlálás, helyi archívum, meglévő közvéleménykutatások) a célcsoport igényeinek és elvárásainak hogy jobb
megértse érdekében. A projekt célcsoportja(i)ra hivatkozni kell
a projekt pályázati, megvalósítási és terjesztési szakaszában is.

PAGE 51

Projektötlet készítése

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Hogyan?

Gondolja ki a megvalósítás és a cél elérésének legjobb módjait .

Támogatást

azok

a

tevékenységek

kaphatnak,

amelyek

tiszteletben tartják a finanszírozási program célkitűzéseit és
prioritásait, vonzóak lehetnek az érdekelt felek és a nyilvánosság
számára, és a célcsoportra vannak szabva. A tevékenységeknek
figyelembe

kell

venniük

a

közösségi

szokásokat,

maximalizálniuk kell a meglévő eszközök (a rendelkezésre álló

helyi

személyzet

szervezésére

bevonását,

irányuló

egyéb

közös

kezdeményezéseket)

tevékenységek
és

a

leendő

erőforrások (kiegészítő finanszírozási eszközök) felhasználását,

ugyanakkor
(bürokratikus,

figyelembe

logisztikai,

kell

venniük

pénzügyi

).

a

A

korlátozásokat

tevékenységeknek

képesnek kell lenniük a közvetlen és közvetett résztvevők
elérésére. A tevékenységeknek befogadónak kell lenniük a

résztvevők felé, és átláthatóaknak kell lenniük az érdekelt felek, a
média és a nyilvánosságszámára. A tevékenységek dokumentálása
(videó, írásos jelentések, a résztvevők ajánlásai) fenntartható
eredményeket hozhatnak és elősegíthetik a projekt terjesztését.
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Legrelevánsabb finanszírozási mechanizmus meghatározása

3.2. Finanszírozási mechanizmus megtalálása
A rendelkezésre álló uniós finanszírozási
programok közötti eligazodás ijesztőnek
tűnő, de döntő fontosságú feladat.

1. Illessze a célokat a lehetséges finanszírozási
mechanizmusokhoz
2. Ismerje meg a vonatkozó lehetséges
mechanizmusokat
3. Válassza ki a legmegfelelőbb mechanizmust,
beleértve a szükséges időkeretet
4. Ellenőrizze, hogy a projektötlete életképes-e a
rendelkezésre álló mechanizmusokkal
5. Értse meg a finanszírozási mechanizmus
jellemzőit
6. Becsülje meg, hogy a potenciális projekt
tevékenységeknek elegendő finanszírozása lesz-e
ebből a mechanizmusból
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Döntéshozók bevonása és meggyőzése

3.3 Vonja be és győzze meg a döntéshozókat!

Az EU által finanszírozott projektekhez mindig szükség van a döntéshozókkal való
kapcsolattartásra.

Legyen szó helyi önkormányzatokról, nonprofit szervezetekről vagy szakértőkről, a projekt
megtervezése kollektív erőfeszítés. Győződjön meg róla, hogy tisztában van a projekt
koncepciójával, és következetesen és meggyőzően tudja bemutatni azt a külső feleknek.
Legyen nagyon konkrét a projekt megvalósításának körülményeivel kapcsolatban. Szólitsa
meg a releváns döntéshozókat a projekt tevékenységeinek, ütemezésének és költségvetésének

tömör és jól strukturált összefoglalásával. Tényekkel igazolja az időbefektetés (becsült projektidőtartam),

a

társfinanszírozás

(teljes

hozzájárulás,

támogatási

részösszegek

száma

és

ütemezése, ha aktuális) és a speciális segítség (külső szakértők, kivitelezők megbízása)
szükségességét.
Minél részletesebb, ugyanakkor könnyen érthető a projekt koncepciója, annál nagyobb az
esély arra, hogy rábírja a döntéshozókat, hogy támogassák . Formálisan biztosítsák

elkötelezettségüket (megállapodások, jogilag kötelező erejű dokumentumok aláírása), de
törekedjenek informális támogatásra és fenntartható együttműködésre
is.
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Projektjavaslat készítése

3.4 A tervtől a gyakorlatig
Az ebben a szakaszban ismertetett különféle tippek követése a projektjavaslat elkészítése
során segít a lehető legjobb javaslat elkészítésében, amelyet a finanszírozási kérelemre
terjeszthet elő.

A javaslat megírásának lépései

1.Legyen világos terve és hajtsa végre a
szükségeseket kutatást
2. Keresse meg partnereit, és mutassa be őket a
javaslatban
3. Írjon egy bevezetést, és mutassa be a
projektötletét és célját
4. Ossza fel javaslatát a megfelelő számú
szakaszokra
5. Írja le az egyes szakaszokban a projekt
ütemtervét
6. Írjon egy következtetést, hogy összefoglalja
javaslatát
7. Lektorálja a javaslatot
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Kezdjük: hogyan és hol kezdjem?

Miután kiválasztotta azt a témát, amelyre a projektet fel szeretné építeni, valamint megtalálta a
megfelelő finanszírozási mechanizmust a jelentkezéshez, el kell kezdenie dolgozni a javaslatán.
A projekt megírásának megtervezése az első lépés a javaslat kidolgozásában. Világos tervvel időt
takaríthat meg, és világos elképzelése lesz arról, hogy mit ír és mi a következő lépés. A
javaslatnak részletesen meg kell magyaráznia, hogy mit fog tenni a projektben.
A teljes javaslat során ügyeljen a következő feladatok teljesítésére:

Mutassa be minden ötletét
Mutassa meg elképzelését a projektről
Vázolja a projekt céljait
Sorolja fel a tervezett eredményeket és előnyöket

PAGE 56

Projektjavaslat készítése

Figyeljünk a részletekre: általános tippek
A javaslat megírása előtt győződjön meg arról, hogy á tfogó kutatásokat végzett a tervezett
területen . Ez nagyban segít Önnek, mivel minden szükséges információ kéznél lesz. Ha a

kutatási tevékenysége hiányos marad, akkor ez nyilvánvaló válik a javaslatában, és ez azt
eredményezheti, hogy a javaslatát elutasítják.
A javaslat írásakor fontos megjegyezni, hogy be kell mutatnia, hogy a projektötlete átgondolt
és érdemes támogatásra. A javaslatának vonzónak kell láttatnia a projektet. Ez úgy történik,

hogy a célt, az előnyöket és a terveket a kidolgozás során egyszerűen, de részletesen leírja.
Ezáltal felkelti az ajánlatát értékelő embereket érdeklődését az ötletei és projektje iránt, és így
növekszik az esély arra, hogy elnyerje a támogatást.
A kinézetnek is van jelentősége a projektjavaslatokban, ezért gondoskodnia kell arról, hogy
szép megjelenést és tervvázlatot hozzon létre a javaslathoz . Győződjön meg róla, hogy vonzó

a kiállítása, továbbá könnyen olvasható és érthető. Az ilyen apró részletek eredményezhetik azt
a különbözőséget, amivel igazolja professzionalizmusát és ezáltal a többi javaslat fölé helyezheti
saját anyagát. Projektjavaslatát különféle szakaszokra kell bontani, hogy a céljait és
tevékenységeit megfelelően megmagyarázza.
Győződjön meg róla, hogy tartalmazza:

Tartalomjegyzék
Bevezetés
Különböző szakaszok, amelyek leírják a projekt idővonalát
Számozás a teljes anyagra
Megalapozott következtetés
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Partner keresése során
Világos projektkoncepció birtokában folytathatja a projekt technikái kidolgozását. Ha a felhívás
projektpartnert igényel, kezdje el megvizsgálni, hogy mely szervezetek csatlakozhatnak, majd
válassza ki a megfelelőket, és a legjobbakat vegye be a projektbe. A partnerkeresés a
projektjavaslat összeállításának egyik legnagyobb kihívást jelentő része lehet, különösen azoknak
a szervezeteknek / magánszemélyeknek az esetében, akik újak az uniós pályázati rendszerekben.
Az első dolog, hogy ellenőrizze az alkalmassági feltételeket , és meghatározza a szükséges
partnerek típusát (állami hatóság, nem kormányzati szervezet, magánvállalkozás stb.), számát és
nemzetiségét. Ha a transznacionális hálózat részeként működik, érdeklődjön a meglévő
partnerektől, hogy érdekli-e őket/beillenek-e és/vagy próbálkozzon új kapcsolatok létrehozásával.
Igénybe vehet dedikált projektpartner keresőmotorokat/platformokat/csoportokat vagy személyes
kapcsolatokat is. Legyen mindig nyitott az új partnerek iránt, ismerje meg őket, igazolni kell a
kölcsönös megbízhatóságot és elszámoltathatóságot. A hálózatépítés kulcsfontosságú eszköz .
Hogy vonzza a partnereket a projektjéhez, készítsen egy egyszerű, de meggyőző prezentációt a
koncepcióról, amelyet kérésre el lehet küldeni. Mutassa készséget személyes vagy digitális
beszélgetések folytatásához a további részleteket illetően; mutasson elkötelezettséget a projekt
iránt. Néhány olyan tulajdonság, amelyre figyelni kell a partnereknél a partnerkeresés során:
Közös célok és célfeladatok
Kemény munkára való készség
Megbízhatóság

Ismertesse azokat az okokat, amelyek igazolják a partnerek megfelelőségét , írja le a partnerség
lehetséges kölcsönös előnyeit és hosszú távú pozitív következményeit (kibővített hálózat,
többszörösen elért közösségek/szervezetek). A projekt felhívásnak megfelelően töltse ki a partneri
információs űrlapokat, írják alá társulási megállapodásokat és kezdjék meg a szakmai bizalmon ,
nyitott kommunikáción és megosztott felelősségen alapuló együttműködést.
Javaslatában hozzon létre egy részt, amely bemutatja a projektben dolgozó partnereket és
szerepüket . Ez a projekt-értékelők tájékoztatását szolgálja. Emelje ki a partnerek képességeit és

hogy mivel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. Minél változatosabbak a
tapasztalatok, annál jobb. Ez előrevetíti, hogy a projekt és a finanszírozás jó kezekben lesz, és
megvalósítása megfelelő lesz.
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Kezdjük hozzá: Bevezetés írása
A javaslat első szakaszának bevezetésnek kell lennie. Itt be kell mutatnia azt a témát, amellyel a
projektben foglalkozni fogunk. Ebben a részben feltétlenül meg kell említeni a projekt célját. Ezt
egyszerűen és világosan kell kifejteni, úgy hogy mindenki megértse és átlássa. Ha a téma ritkán
tárgyalt, feltétlenül emelje ki ezt a szempontot. Hangsúlyozza, hogy ezzel a projekttel egy ritkán
előforduló kutatási területtel fog foglalkozni. Ha a projekt nem képvisel új kutatási területeket,
akkor azt emelje ki, hogy ez a projekt mennyire innovatív az előzőkhöz képest, és mivel járul hozzá
az adott témakörhöz. Miután ezt kifejtette, folytassa a projektötlet bemutatásával, és mondja el,
hogy a javasolt projekt hogyan kívánja feldolgozni és megoldani ezt a problémát.

Tartalom: Miből áll a projekt?
Javaslatának ebben a részében m eg kell írnia, hogy mit fog végrehajtani a projektben. Más
szavakkal, be kell mutatnia a projekt idővonalát. Ennek bemutatásához hozzon létre szakaszokat a
javaslatában. Például, ha a projekt három eseményre vagy termékre oszlik, hozzon létre három
részt a javaslatában, hogy részletesen leírja az egyes eseményeket termékeket. Itt meg kell
magyaráznia az egyes tevékenységek célját, meg kell adnia a napi terveket, például a helyszínt, az
egyes tevékenységekhez szükséges időkiosztást és az összes szükséges részletet, hogy
elmagyarázza, mi fog történni.
A lezajló események leírásában feltétlenül jelölje meg:
A célcsoport
Körülbelüli időpontok
Helyszín
Napi terv

Ismertesse továbbá a lezajló tevékenységeket , például: probléma megoldások, workshopok, más
tevékenységek. Győződjön meg arról, hogy részletesen ír a szakaszokban arról, hogy mi történik.
Itt vázolja fel a p rojekt életciklusát az erőforrások, az eszközök, a projekt ütemezése stb.
szempontjából. Rámutat arra a tényre, hogy az ilyen tevékenységek megvalósításához a projekt
finanszírozásra van szükség. Ez legyen a javaslat leghosszabb szakasza, mivel részletesen
leírja, hogy mi fog történni, és miből áll a projekt.
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Következtetés: Hogyan zárhatjuk le a projekt javaslatot

A javaslat utolsó szakaszának a következtetést kell tartalmaznia. Itt
kell összefoglalni azt, hogy mit tartalmaz a projekt . Meg kell
ismét adni a címet és a projekt által megcélzott területet.
Végül

feltétlenül

hangsúlyozza,

hogy

ez

a

projekt

fontos

eredményeket hozna a tárgyalt területen. Ez az utolsó alkalom
arra, hogy meggyőzze az értékelőket arról, hogy a projekt értékes
és megérdemli a finanszírozást.

Majdnem kész! Korrektúra és a munka ellenőrzése

Végül egy másik lépés, amelyet nem szabad kihagyni a projekt
megírásakor, az, hogy ellenőrizze és ellenőrizze újra és újra a
munkáját. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e helyesírási

vagy nyelvtani hibák, mert ettől szakszerűtlennek tűnik a
munkája, ami visszatarthatja az értékelőket.
A lektorálás fárasztó lehet, de nagyon szükséges annak
biztosítása, hogy a javaslat a lehető legjobb változat legyen.
Igencsak jó ötlet, ha valaki más lektorálja a javaslatát, mivel
friss szemmel nézi az anyagot, és könnyebben azonosíthatja a
hibákat.
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3.5 Sikeres projekt készítése
A projekt hatékony koordinálása és a megítélt támogatási összeg kezelése

1. Hozzon létre projekt időbeosztást
2. Tartson kapcsolatot a partnerekkel
3. Határozza meg a feladatokat és határidőket
4. Készítsen költségvetést
5. Valósítsa meg a projektjét
6. Terjessze az eredményeket
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Feladatok elosztása és az időbeosztás betartása

előkészületre is sort kell keríteni. A lépésenkénti tervezés, a tisztességes feladat-elosztás, a felelős
erőforrás-felhasználás és az időgazdálkodás elengedhetetlen. A releváns és megvalósítható
tevékenységek

megtervezéséhez

ossza

szét

a

projekt

koncepcióját

szakaszokra.

A

partnerségen belül hozza létre a csapatokat és jelöljék ki a felelős személyeket minden
feladathoz. Feltétlenül össze kell állítani egy ütemtervet a teljesítendő feladatokra. Ez világos

képet fog adni a projekt feladatmegosztásáról a partnerek között.
Nézze meg, milyen feladatokat kell először teljesítenie a projekt elindításához . Fontos lépés

egy megbeszélés tartása a partnerekkel, hogy meghozzák a szükséges döntéseket a projekt első
lépéseiről. Ennek során a partnerek megállapodhatnak bizonyos kisebb szerepek egymás közötti
átruházásában.

Például

a

partnerek

megállapíthatják

a

munkamegosztást

a

projekt

marketingjében. A partnerek egymás között döntenek arról, hogy kik lesznek felelősek a
közösségi média platformokért, weboldalakért, hírlevelekért és az ilyen projektekben szereplő
egyéb funkciókért.

Egy másik fontos döntés, amelyet a projekt korai szakaszában kell meghozni, a projekt
szükségleteinek prioritási sorrendje. A projekt különböző időszakaiban betartandó munka és

határidők eldöntése elősegíti a partnerek jobb munkáját és a pályán tartást. Legyen figyelemmel
a projekt sürgős szükségleteire. A helyes rangsorolás az erőforrások jobb felhasználását és

zökkenőmentesen zajló szervezeti folyamatokat eredményez.
Győződjön meg arról, hogy jó és rendszeres kapcsolatot alakít ki a partnerekke l; világos belső

szabályokkal, jelentési feladatokkal stb. rendelkezzenek. Az elvégzett feladatok nyomon követése
érdekében tartsanak fenn állandó és strukturált kommunikációt. Ez elősegíti a projekt időbeli
ütemterveinek

betartását.

A

feladatok

megkettőzésének

vagy

kihagyásainak

elkerülése

érdekében minden végrehajtott műveletről értesítést kell küldeni a partnereknek valamely
mindenki által ismert módon egy központi információs rendszerben (Gantt-diagram, megosztott
meghajtó, együttműködési platformok).
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Költségvetés és végrehajtás
TA projekt pénzügyi vonatkozásai összetett és kihívást jelentő szempontok lehetnek.
Világos,

megalapozott

költségvetés-tervezés

és

reális

pénzelosztás

révén

azonban

biztosítható a projekt megfelelő finanszírozása minden szakaszban. Miután megismerte a
finanszírozási rendszer / program által megkövetelt finanszírozási szabályokat, készítsen
részletes költségvetést. Tudnunk kell, hogy mi az a minimális projekt költségvetés, amire a
megvalósításhoz szükség van, másrészről ismerni kell azt a finanszírozási plafont, amelyet a
program támogatás megszab, és amit nem léphetünk túl.
A projekt minden szakaszának egymáshoz illeszkedő költségvetéssel kell rendelkeznie, még

akkor is, ha a hivatalos pályázat nem igényel ilyen konkrét költségvetési bontást. Partnerenként
kiszámított becsült értéket kell ismernünk például a transznacionális találkozók, szellemi
termékek, konkrét tevékenységek vonatkozásában, aminek révén minimalizálható a működési
kockázat, és megakadályozható a finanszírozási hiány, és fedezhetők a váratlan kiadások..
Miután már megtudtuk, hogy pontosan mekkora támogatásra számíthatunk, keresse meg a
feladatnak leginkább megfelelő és legköltséghatékonyabb megvalósítási eszközöket. Alakítsuk
ki az optimális megvalósítási stratégiát az összes partnerrel közösen, és győződjünk meg
arról, hogy mindenkivel konzultáltunk és egyetértettünk. A feladatok végrehajtását bízzuk az

egyes alkalmazottak adottságaira, tapasztalataira és elvárásainkra. A végrehajtási folyamat során
időszakos konzultációkat kell tartani. Minden javítást, akadályoztatást vagy beavatkozó
változtatást időben és átlátható módon kell rögzíteni a projekt szintjén.
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A projekt marketingje

Marketing kampány nélkül nagyon nehéz új projektet bevezetni a nyilvánosság elé, és bevonzani
a közönséget. Fontos, hogy olyan hallgatóság legyen, amely érdeklődik és ténylegesen részt
vesz a projektben. Így a projekt eredményeit megoszthatjuk a célcsoporttal és az értékelni is

fogja. A projekt legsikeresebb módon történő marketingje érdekében a következő lépéseket kell
megtenni:
1. Hozzon létre egy "projektképet" (imázst)
2. Használja ki a közösségi média előnyeit
3. Hozzon létre egy feladat naptárt
4. Hozzon létre egy projekt weboldalt
5. Hozzon létre posztereket
6. Hozzon létre egy egyszerű céltervet és költségvetést

Első lépésként biztosítsuk a hallgatóság számára a projekt vonzó megjelenítését . A projektet
bemutató logó elengedhetetlen. Ezek után adjunk világos háttér információt a projekt tartalmáról.
Soha ne legyünk abban a tévhitben, hogy az emberek már ismerik a projekt egyes aspektusait.
A projekt marketingjéhez használjuk ki a közösségi média előnyeit. Számos olyan közösségi
média platform létezik, mint a Facebook, az Instagram és a Twitter, amelyeket emberek milliói
használnak. A projekt közösségi médiafiókjainak létrehozása az információk terjesztése céljából
az egyik legegyszerűbb módszert jelenti a projektmunka bemutatására. Hozzunk létre egy
feladat-ütemezési naptárt , és kövessük azt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a projekt

partnerei folyamatosan feltöltik-e a tartalmat, és kapcsolatba lépnek-e a követőkkel.
Az online marketing másik módszere a projektnek szentelt weboldal létrehozása , ahol blogokat,
bejegyzéseket és videókat adhatunk közre más médiumok között, hogy bevonjuk a nézőket.
Hozzunk létre posztereket - a legjobb platformok felhasználásával -, majd töltsük fel azokat a
közösségi médiára. Néhány olyan program, amelyekkel nagyszerű tartalmak hozhatók létre:
az Adobe Illustrator és a Canva.
Hozzunk létre egy egyszerű céltervet és költségkeretet, és hozzuk ki a legtöbbet a

hirdetésekből.
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A projekt terjesztése (disszeminálás)

Miután Ön és partnerei együtt dolgoztak a projekt tartalmának létrehozásában, terjesztenie
kell azt a célcsoportnak. A létrehozott információkat szét kell küldeni a célközönség felé. Ez
a rész kapcsolódik a projekt marketing oldalához, aminek során együttműködünk a projekt
követőivel/célcsoportjával.

Használjuk

fel

a

közösségi

média

platformjait,

hogy

népszerűsítsük a projektben elvégzett munka eredményeit, és tájékoztassuk őket minden
olyan eseményről, amelyet a projekt tartalmának bemutatása céljából tartunk.

Az ismeretterjesztés különféle formákban ölthet formát, például események, szemináriumok, írott
tartalom formájában. Mindenféle projekt termékre fennáll, hogy vonzania kell az embereket, hogy
kapcsolódjanak. A disszemináció (terjesztés) eszközeit meg kell határozni. Fel kell mérni a
célcsoportot annak érdekében, hogy kielégíthessük az igényeiket. Ha rendezvényt tartunk,
gondolni kell a meghívókra, a helyszínre, a dátumra, a költségvetésre és más tényezőkre.
Ha a projekttermék írott formában jelenik meg, akkor másképp kell kapcsolódnia a célcsoporthoz.
Készítsünk terveket, hogy a lehető legjobb módon érjük el a célcsoportjainkat. Meg kell vizsgálni
a különböző lehetőségeket, hogy megtaláljuk a legjobb és leghatékonyabb eszközöket a
közönség eléréséhez, és rávegyük őket arra, hogy vegyenek részt a kész projektben. Biztosítania
kell elegendő hozzáértő személyzetet a projekt tevékenységeinek végrehajtásához..
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Záró
megjegyzések

A múltbeli (belső és külső) projektek áttekintésével
ötletet kaphat arról, hogyan lehet sikeres projektjavaslatot
és finanszírozási pályázatot írni. Ezeken keresztül tanulhat
a korábbi alkalmazások sikereiből, valamint a hibákból.
A következő fejezetben néhány példa látható a korábbi
sikeres
lehetnek,

javaslatokból.
mivel

használhatók

fel

Ezek

példaként
projektek

nagyon
és

hasznosak

útmutatóként

megírásához

és

szerkezetének kialakításához.

Sok sikert kívánunk a projekttervezéshez, és minden jót a
projektfinanszírozási kérelem sikeréhez.
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