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Ghid pentru utilizarea efficientă a acestor oportunități

Întrebări cheie pentru atingerea
succesului
Ce?

Stabilește domeniile pe care vrei să le explorezi în proiectul tău.
Brainstorming-ul în cadrul unei echipe poate produce o gamă largă de idei
pentru dezvoltarea conceptelor și proiectarea activităților. Pentru a putea
selecta ideea cu cel mai mare potențial de implementare și impact
pozitiv, comparați opțiunile avute, spre exemplu, prin e fectuarea unei
analize a nevoilor. Respectați permanent valorile de bază ale
instituției pe care o reprezentați și nevoile critice ale comunității
pentru care este destinat proiectul. Problema cea mai presantă și / sau
ideea care poate aduce beneficii membrilor comunității ar trebui să
prevaleze. După ce stabiliți ideea de bază a proiectului, căutați concepte
complementare pentru a acoperi domenii de interes suplimentare, mai puțin critice,
dar totuși relevante.

De ce?

Definiți scopul / domeniul de aplicare / obiectivele / prioritățile
proiectului dumneavoastră. Consultați-vă echipa cu privire la
problemele fundamentale pe care proiectul dvs. dorește să le
abordeze. Gândiți-vă la activități fezabile (aveți mijloacele
necesare pentru a converti ideile în concept e implementabile) și cu
un scop bine definit (activitățile înseamnă ceva pentru dvs. și
comunitate). Atunci când identificați scopul proiectului dvs., este
indicat să aveți o abordare realistă. Evitați stabilirea unor scopuri
prea ambițioase și țineți cont de resursele disponibile (conexiuni
instituționale, resurse umane disponibile pentru implementarea
proiectului,

capacitate

de

cofinanțare).

În

timp

ce

atenția

dumneavoastră este îndreptată către diferite aspecte ale proiectului, nu
pierdeți din vedere obiectivele și prioritățile specifice pe care le are
programul de finanțare. În același timp, urmați obiectivele propriei
instituții sau / și organizații superioare (de ex: școala locală împreună
cu strategia națională a Ministerului Educației ).
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Întrebări cheie pentru atingerea
succesului
Din nou Ce?

Explicați clar de ce contează proiectul. Când doriți să înregistrați un proiect în cadrul unui apel
competitiv, este recomandabil să subliniați importanța proiectului. În primul rând, proiectul ar trebui
să fie aliniat cu valorile, misiunea și viziunea corespunzătoare mecanismului de finanțare pe care îl
vizați. Căutați cuvinte cheie, obiective pe termen lung (dincolo de perioada proiectului) și priorități
recurente ale schemei de finanțare sau chiar ale Uniunii Europene. În al doilea rând, echipa în sine
ar trebui să fie ferm convinsă de utilitatea proiectului. Dacă dumneavoastră și echipa, instituția și
partenerii dvs. credeți în concept și vă angajați să -l implementați, aplicația va reflecta angajamentul
dvs. puternic de a îndeplini prioritățile mecanismului de finanțare și obiectivele proiectului. Mai
mult, o expunere coerentă a proiectului și un sprijin constant din partea echipei de scriere fac
proiectul mai convingător pentru public, inclusiv pentru grupurile țintă. De asemenea, în acest fel,
proiectul are șanse mai mari de a atrage mai mulți participanți direcți, de a influența participanți
indirecți suplimentari și de a înfluența mai tare părțile interesate.

Când?

Gândiți-vă la perioada în care trebuie să implementați proiectul.
Când conturați activitățile proiectului, dvs. și partenerii dvs. trebuie să
stabiliți o cronologie a acestora. Activitățile ar trebui desfășurate în
intervalul de timp solicitat de programul de finanțare. Pentru a evita
întârzierile sau neconcordanțele cu partenerii de proiect, stabiliți un
calendar comun / grafic Gantt. Pentru a evita termenele stresante, stabiliți
termene intermediare interne, care, dacă sunt depășite, permit totuși
libertatea de acțiune. Trebuie alocat suficient timp înainte și după
executarea proiectului. Ante-proiect: acordați suficient timp acțiunilor
pregătitoare: durata aprobării depunerii proiectului, calendarul tranșelor
de finanțare a proiectului, comunicarea transnațională, pentru a decide
acțiunile

comune

anterioare

proiectului.

Post-proiect:

planificați

activitățile de urmărire și asigurați continuitatea strategiei de diseminare
și durabilitatea parteneriatului, împreună cu sustenabilitatea rezultatelor
proiectului, în cazul în care există .

PAG 51

Ghid pentru utilizarea efficientă a acestor oportunități

Întrebări cheie pentru atingerea
succesului
Care titlu?

Stabiliți un titlu atractiv proiectului dvs. Proiectul dvs. va trebui să
apeleze la potențiali parteneri, să convingă evaluatorul și să fie
atrăgător pentru public. Titlul ar trebui să se potrivească programului
de finanțare, să fie reprezentativ pentru parteneri și să reflecte într -un
mod memorabil

și

semnificativ ideea

proiectului. Acronimele

„catchy”, ușor de reținut, care descriu ideea, obiectivele sau grupurile
țintă ale proiectului sunt des întâlnite în cazul proiectelor finanțate de
UE și de asemnea, se recomandă utlizarea lor . Mai mult, deoarece
activitățile vor trebui promovate către părțile interesate și potențialii
participanți, proiectul dvs. trebuie să construiască o identitate
coerentă, aceleași elemente vizuale, limbajul și formatul conținutului
adaptate publicului. Aceeași identitate coerentă trebuie menținută pe
tot parcursul fazei de diseminare.

Pentru Cine?
Identificați grupul țintă și vezi cum îi va afecta acest proiect. Amintițivă întotdeauna cui se adresează proiectul. urmează să aibă impact.
Definirea clară a grupului / grupurilor țintă vă permite să determinați
scopul proiectului, formatul aplicației, natura activităților și strategia de
diseminare. În mod ideal, înainte de a începe proiectarea proiectului,
interacționați direct cu beneficiarii proiectului (de ex: sondaj de la ușă
la ușă, consultări publice deschise și întâlniri cu liderii de opinie locali /
reprezentanții comunității). Alternativ, puteți utiliza date statistice (de ex:
recensământ național, arhivă locală, sondaje de opinie publice existente)
pentru a înțelege mai bine nevoile și așteptările grupului țintă. Grupul /
grupurile țintă al/e proiectului ar trebui să fie menționat/e în
toate fazele de scriere, implementare și diseminare a proiectului.
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Întrebări cheie pentru atingerea
succesului
Cum?

Gândiți-vă la cele mai bune modalități de a implementa activitățile
proiectului și de a obține rezultatele vizate. Finanțarea va fi acordată
acelor activități care respectă obiectivele și prioritățile programului de
finanțare, care pot atrage părțile interesate și publicul, și sunt adaptate
după nevoile grupului țintă. Activitățile ar trebui să țină cont de obiceiurile
comunității, să maximizeze utilizarea mijloacelor existente (ex: personalul
local disponibil să fie implicat, alte inițiative pentru organizarea de
activități comune) și resursele prospective (ex: instrumente de finanțare
suplimentare), dar să ia în considerare și limitările (birocratice, logistice,
financiare). Activitățile ar trebui să poată ajunge la participanți direcți
și indirecți. Activitățile ar trebui să fie incluzive față de participanți și
transparente pentru părțile interesate, mass -media și public. Documentarea
activităților

(de

ex:

videoclipuri,

rapoarte

scrise,

mărturii

ale

participanților) poate produce rezultate sustenabile și poate contribui la
diseminarea proiectului.
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Identificarea unui mecanism de finanțare
Cercetarea programelor de finanțare UE disponibile poate
fi o sarcină descurajantă, dar crucială

1. C o r e l a ț i o b i e c t i v e l e c u p o s i b i l e l e
mecanisme de finanțare
2. F a m i l i a r i z a ț i - v ă c u p o s i b i l e l e m e c a n i s m e d e
finanțare relevante
3. S e l e c t a ț i c e l m a i p o t r i v i t m e c a n i s m ,
incluzând intervalul de timp necesar
4. Verificați dacă ideea dumneavoastră de proiect
este viabilă cu mecanismele disponibile
5. F a m i l i a r i z a ț i - v ă c u c a r a c t e r i s t i c i l e
mecanismului de
6. E s t i m a ț i d a c ă p o t e n ț i a l e l e a c t i v i t ă ț i a l e
proiectului vor avea suficientă finanțare din
acest mecanism
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Implicarea și convingerea factorilor de decizie

Proiectul finanțat de UE necesită întotdeauna interacțiunea cu factorii de decizie

Fie că sunt autorități locale, organizații non -profit sau experți, proiectarea unui proiect este un efort colectiv.
Asigurați-vă că aveți o înțelegere clară a conceptului de proiect și îl puteți prezenta părților externe
în mod coerent și convingător. Fiți foarte specific cu privire la condițiile de implementare a proiectului .
Abordați-vă factorii de decizie relevanți cu un rezumat concis și bine structurat al activităților,
calendarului și bugetului proiectului. Justificați cu fapte necesitatea investiției în timp (durata estimată), a
cofinanțării (contribuția totală, numărul și calendarul ratelor, dacă este cazul) și a ajutorului specializat
(angajarea de experți, implementatori).

Cu cât conceptul de proiect este mai detaliat, mai ușor de înțeles, cu atât sunt mai mari șansele
de a convinge factorii de decizie să -l susțină. Asigurați-vă că va exista un angajament formal (de
ex: semnarea de acorduri, documente obligatorii din punct d e vedere juridic) al factorilor de decizie,
dar, de asemenea, depuneți eforturi cu privire la sprijinul informal și cooperarea durabilă.

Pregătirea unei propuneri de proiect

De la Planificare la punerea în Practică
Aplicarea diferitelor sfaturi prezentate în această secțiune în timp ce scrieți propunerea
de proiect vă va ajuta să creați cea mai bună propunere posibilă de prezentat pentru
cererea de finanțare

Pașii de urmat în scrierea Propunerii de proiect
1. S t a b i l e ș t e u n p l a n c l a r ș i e f e c t u e a z ă
cercetările necesare
2. S t a b i l i ț i p a r t e n e r i i ș i p r e z e n t a ț i - i î n
propunere
3. E l a b o r a ț i i n t r o d u c e r e a ș i p r e z e n t a ț i i d e e a d e
proiect și scopul acestuia
4. Împărțiți propunerea în secțiuni relevante
5. Descrieți cronologia proiectului în fiecare secțiune
6. Scrieți o concluzie pentru a rezuma propunerea
dumneavoastră
7. Corectați propunerea

Pregătirea unei propuneri de proiect

Să începem: Cum și Unde șă începem

După ce ați selectat subiectul pe care doriți să vă construiți proiectul, precum și găsirea mecanismului de
finanțare adecvat pentru care să aplicați, trebuie să începeți să lucrați la propunerea de proiect.
Planificarea redactării proiectului este primul pas în elaborarea unei propuneri. Dacă aveți un plan clar, veți
economisi timp și veți avea o viziune clară a ceea ce scrieți și a ceea ce urmează. O propunere ar trebui să
explice în detaliu ce veți face în proiectul dumneavoastră.
Pe parcursul scrierii cererii de finanțare asigurați -vă că îndepliniți
următoarele sarcini:
Prezentați toate ideile
Prezentați viziunea dvs. asupra proiectului
Evidențiați scopul proiectului
Enumerați rezultatele și beneficiile planificate

Pregătirea unei propuneri de proiect

Atenție la detalii: Sfaturi generale

Înainte de a începe să vă scrieți propunerea, asigurați -vă că efectuați cercetări ample cu privire la domeniul
pe care intenționați să îl abordați. Acest lucru vă va ajuta foarte mult, deoarece veți avea la dispoziție toate
informațiile necesare. Lipsa de informații cu privire la domeniul ales va fi evidentă în propunerea dvs. și
acest lucru poate duce la ignorarea acesteia.
Un aspect important de reținut pe tot parcursul redactării propunerii este următorul: trebuie demonstrat că
ideea de proiect este atent aleasă și merită pusă în practică . Prin conținutul propunerii dvs. proiectul
trebuie să pară cât mai atrăgător. Acest lucru se realizează prin descrierea scopului, beneficiilor și planurilor
de livrare a rezultatelor, într-un mod detaliat, dar ușor de înțeles. În acest fel, cei care evaluează propunerea
vor fi mai interesați de ideile și proiectul dvs., crescând astfel șansele ca proiectul să fie finanțat din
fondurile UE.
Designul propunerilor reprezintă un alt aspect important în scrierea unui proiect, care nu trebuie omis .
Asigurați-vă că propunerea de proiect este suficient de atrăgătoare din punct de vedere vizual, putând fi
citită și înțeleasă cu ușurință. Astfel de mici detalii pot face diferența, evidențiind profesionalismul părților
implicate, și prioritizând propunerea de proiect în defavoarea al tor propuneri. Propunerea dvs. de proiect
ar trebui să fie împărțită în diverse secțiuni pentru a explica obiectivele și activitățile sale în mod adecvat.
Asigurați-vă că includeți următoarele:
Cuprins
Parte introductivă
Diverse secțiuni care descriu cronologia proiectului
Valori în cuprinsul propunerii
Concluzie solidă
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Pregătirea unei propuneri de proiect

În căutarea unui partener
Având stabilit un concept clar de proiect, puteți trece la tehnicitățile proiectului. Dacă apelul necesită un
parteneriat de proiect, începeți să investigați ce entități se pot alătura și căutați -le pe cele potrivite și aducețile pe cele mai bune. O căutare de parteneri poate fi una dintre cele mai provocatoare părți ale unei propuneri
de proiect, în special pentru organizațiile / persoanele care sunt noi în schemele de finanțare ale UE .

Primul lucru de făcut este să verificați criteriile de eligibilitate și să determinați tipul (autoritate publică,
ONG, entitate privată etc.), numărul și naționalitatea partenerilor necesari. Dacă operați într -o rețea
transnațională, întrebați partenerii existenți dacă ar fi interesați / potriviți și / sau încercați să stabiliți noi
conexiuni. Cercetați motoarele / platformele / grupurile de căutare dedicate căutării partenerilor de proiect,
sau recurgeți la conexiunile personale. Nu vă limitați la partenerii vechi, fiți întotdeauna deschiși și pentru
cei noi, aflați informații despre aceștia și demonstrați că există fiabilitate și responsabi litate reciprocă.

Pentru a atrage parteneri în proiectul dumneavoastră, creați o prezentare simplă, dar convingătoare a
conceptului, care poate fi trimisă la cerere. Arătați -vă dorința de a discuta personal sau digital pentru mai
multe detalii; transmiteți un angajament față de proiect. Unele calități pe care trebuie să le aveți în vedere la
parteneri atunci când efectuați o căutare de parteneri sunt:
•

Scopuri și obiective comune

•

Parteneri implicați și activi

•

Parteneri de încredere

Expuneți motivele pentru care considerați că ați ales partenerii adecvați, descrieți potențialele
beneficii reciproce și implicațiile pozitive pe termen lung ale parteneriatului (rețea extinsă, mai
multe comunități / entități impactate). În fu ncție de apelul de proiect, faceți schimb de informații
cu privire la părțile implicate, semnați acorduri de asociere și începeți o colaborare bazată pe
încredere profesională, comunicare deschisă și responsabilitate comună.

În propunerea dumneavoastră, creați o secțiune dedicată prezentării partenerilor
implicați, menționând și rolurile acestora î n proiect. Evidențiați capacitățile și
experiența fiecărui partener și modul în care aceștia pot influența pozitiv proiectul
pentru a deveni unul de succes. Experiențele partenerilor din diverse domenii reprezintă
un avantaj. Acest lucru va contura ideea că proiectul și finanțarea sunt pe „mâini bune”,
iar proiectul va fi implementat fără a întâmpina probleme .
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Să începem: Elaborarea Părții introductive

Prima secțiune a propunerii dvs. ar trebui să fie o introducere. Aici, trebuie să prezentați subiectul pe care îl
veți aborda în cadrul proiectului. În această secțiune, este imperativ să menționăm scopul proiectului. Ac est
lucru trebuie explicat simplu și clar, pentru ca toată lumea să poată înțelege și să se raporteze. Dacă subiectul
dvs. este abordat rar, evidențiați foarte mult acest aspect. Spuneți că, prin acest proiect, veți aborda o zonă de
cercetare rar explorată. Dacă proiectul dvs. nu implică noi domenii de cercetare, evidențiați modul în care
acest proiect este inovator în comparație cu cele anterioare și ce îmbunătățiri va aduce domeniului vizat . După
ce ați explicat acest lucru, treceți la prezentarea ideii dvs. de proiect și spuneți cum intenționează acest proiect
propus să abordeze și să rezolve problema identificată.

Conținut: În ce va consta proiectul dvs.?

În această parte a propunerii dvs., trebuie să scrieți despre ceea ce veți realiza în cadrul proiectului.
Cu alte cuvinte, trebuie să vă prezentați cronologia proiectului. Pentru a prezenta acest lucru, creați
secțiuni corespunzătoare în propunerea dvs. De exemplu, dacă proiectul dvs. este împărțit în trei
evenimente sau rezultate, creați trei secțiuni în propunerea dvs. pentru a descrie în detaliu fiecare
eveniment / rezultat. Aici, trebuie să explicați scopul fiecărei activități care se desfășoară, să oferiți
planuri de zi, cum ar fi locul de desfășurare, alocarea timpului pentru fiecare activitate și toate detaliile
necesare pentru a explica ce se va întâmpla.
În descrierea evenimentelor care vor avea loc, asigurați-vă că indicați:
Grupul țintă;
Date provizorii
Locul de desfășurare
Planul zilei
Mai mult, descrieți activitățile care se desfășoară, cum ar fi: activități de tip ice breaker , ateliere, printre
alte detalii. Asigurați-vă că descrieți în detaliu despre ceea ce se întâmplă. Aici veți prezenta, de asemenea,
ciclul de viață al proiectului în termeni de resurse, instrumente, programul proiectului etc. Evidențiați
faptul că astfel de activități necesită finanțare pentru a avea loc. Aceasta ar trebui să fie cea mai lungă
secțiune din propunerea dvs., deoarece descrieți în detaliu ce se va desfășura și în ce constă proiectul .
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Coordonarea și gestionarea proiectului finanțat

Concluzia: Cum să finalizați Propunerea de proiect

Secțiunea finală a propunerii dvs. ar trebui să reprezinte o concluzie. Aici, trebuie
să rezumați în ce va consta proiectul dvs. Repetați titlul și domeniu abordat în
proiect.
În cele din urmă, asigurați-vă că subliniați că acest proiect este important,
deoarece ar aduce rezultate în domeniul abordat. Aceasta este ultima șansă
de a convinge evaluatorii că proiectul dvs. merită alocare de finanțare.

Aproape gata! Corectați și verificați Propunerea de proiect
În sfârșit, un alt pas care nu trebuie omis atunci când vă scrieți
proiectul este să vă asigurați că vă verificați și reverificați lucrarea.
Asigurați-vă că nu există greșeli de ortografie sau gramaticale,
deoarece acest lucru vă va face munca să pară neprofesionistă, ceea ce
poate influența evaluatorii.

Corectarea poate fi obositoare, dar este necesar să ne asigurăm că
finanțatorul primește cea mai bună versiune a propunerii de proiect. O
corectare făcută de către o nouă persoană este întotdeauna o idee bună,
deoarece se pot identifica greșelile omise anterior.

Coordonarea și gestionarea proiectului finanțat

Pregătiri pentru un proiect de succes
Coordonarea eficientă a proiectului și gestionarea fondurilor acordate

1. Creați o cronologie a proiectului
2. Relația cu partenerii
3. Alocarea sarcinilor și stabilirea unor termene
4. Creați un buget
5. Promovare proiect
6. Diseminați rezultatele
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Coordonarea și gestionarea proiectului finanțat

Alocarea sarcinilor și Respectarea termenelor
Proiectarea și livrarea unui proiect poate părea intimidantă. Acesta este motivul pentru care mai multe pregătiri
trebuie să aibă loc în prealabil. Planificarea pas cu pas, alocarea corectă a sarcinilor, utilizarea responsabilă a
resurselor și gestionarea timpului sunt esențiale. Pentru a putea planifica acțiuni relevante și fezabile, împărțiți
conceptul proiectului în secțiuni. În cadrul parteneriatului, stabiliți echipe și persoane responsabile pentru
toate sarcinile. Este imperativ să se creeze un calendar pentru sarcinile care trebuie îndeplinite. Ace st lucru
va oferi o idee clară a distribuției sarcinilor proiectului între parteneri.

Stabiliți ce sarcini trebuie îndeplinite mai întâi pentru a începe proiectul. A avea o
întâlnire cu partenerii pentru a lua deciziile necesare cu privire la primii pași ai proiectului
este un pas important. Astfel, partenerii pot accepta anumite roluri minore pe care li se
repartizează. De exemplu, partenerii pot stabili împărțirea muncii cu privire la promovarea
proiectului. Partenerii decid între ei cine va fi responsabil pentru platformele de
socializare, site-ul web, buletine informative și orice alte caracteristici care sunt incluse în
astfel de proiecte

O altă decizie importantă care ar trebui luată în primele etape ale proiectului este
prioritizarea nevoilor proiectului. Decizia asupra lucrărilor și a termenelor care ar trebui
respectate în diferite perioade ale proiectului va contribui la menținerea mai bună a
partenerilor și la menținerea proiectului. Fiți atenți la nevoile urgente din cadrul
proiectului. Prioritizarea corectă va duce la resurse mai bine utilizate și la un proces
organizațional care funcționează fără probleme

Asigurați-vă că stabiliți și mențineți o comunicare bună și regulată cu partenerii; stabiliți reguli
interne clare, atribuții de raportare etc. - pentru a urmări sarcinile îndeplinite, pentru a susține o
comunicare permanentă și structurată. Acest lucru va ajuta la respectarea termenelor intermediare în
calendarul proiectului. Pentru a evita duplicarea sau omiterea sarcinilor, anunțați partenerii cu privire
la orice acțiune executată într-un mod cunoscut de toți într-un sistem de informații centralizat
(diagramă Gantt, Drive partajat, platforme colaborative).
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Buget & Implementare

Aspectele financiare ale unui proiect pot fi un aspect complex și provocator. Cu toate acestea,
cu o bugetare clară și în cunoștință de cauză și o a locare realistă a banilor, se poate asigura
că proiectul este finanțat suficient în toate etapele. După ce cunoașteți normele de finanțare
solicitate de schema/programul de finanțare, creați un buget detaliat. Cunoașteți bugetul
minim pe care trebuie să îl implementeze proiectul dvs., iar plafonul de finanțare nu îl puteți
depăși în conformitate cu programul de finanțare .
Fiecare secțiune din proiect trebuie să reflecte implicații în buget, chiar dacă aplicantul formal nu prevede o astfel de
defalcare bugetară specifică. Având o estimare calculată pe partener, adică întâlniri transnaționale, rezultate intelectuale,
activitățile specifice vor minimiza funcționarea deficitară, vor preveni deficitele de finanțare, vor acoperi eventualele
situații neprevăzute..
După ce cunoașteți programele de finanțare exacte pe care le puteți implementa, cercetați cele mai adecvate sarcini și

instrumente de implementare eficiente din punct de vedere al costurilor. Discutați strategia optimă de implementare cu
toți partenerii și asigurați-vă că toată lumea este consultată și implicată. Încredințați execuțiile sarcinilor pe baza ,
experienței și așteptărilor fiecărui membru al personalului. Ar trebui să existe consultări periodice pe tot parcursul
procesului de punere în aplicare. Fiecare îmbunătățire, impediment sau modificare care intervine ar trebui notificate în
timp util și în mod transparent.
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Marketing-ul proiectului vostru

Fără o campanie de marketing, este foarte dificil să introduci un nou proiect publicului și să atragi un public. Este
important să ai un public care este interesat și implicat în proiectul tău. În acest fel, rezultatele vor fi partajate și apreciate
de grupul țintă. Pentru a îndeplini cerințele menționate, trebuie parcurgeți mai mulți pași pentru a vă comercializa
proiectul în cel mai de succes mod:
1. Creați o "imagine de proiect"
2. Profitați de social media
3. Crearea unui calendar de înregistrare
4. Creați un site web al proiectului
5. Creați postere
6. Creați un plan țintă simplu și un buget
În primul rând, oferiți publicului o vizualizare atractivă a proiectului. Un logo pentru a reprezenta proiectul este esențial.
După aceasta, oferiți un fundal clar al conținutului proiectului. Niciodată nu presupune în mod greșit că oamenii cunosc
deja unele aspecte ale proiectului dvs..
Pentru a vă comercializa proiectul, profitați de social media. Există multe platforme de socializare, ar fi Facebook,
Instagram și Twitter, care sunt utilizate de milioane de oameni. Crearea de conturi de social media pentru proiectul dvs.,
pentru a disemina informații prin intermediul acestora, ar fi una dintre cele mai ușoare modalități de a vă prezenta munca.
Creați un calendar de postare și urmați-l pentru a vă asigura că partenerii proiectului încarcă continuu conținut și
interacționează cu urmăritorii
.
O altă metodă de marketing online este prin crearea unui site web dedicat proiectului, unde puteți posta bloguri, postări,
videoclipuri printre alte medii pentru a implica spectatorii. Creați postere pentru a le încărca pe rețelele de socializare,
utilizând unele dintre cele mai bune platforme pentru a le crea. Unele programe din care puteți crea conținut excelent
sunt Adobe Illustrator și Canva.
Creați un plan și un buget țintă simplu și respectați-l pentru a profita la maximum de publicitatea dvs..
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Diseminarea proiectului

După ce dumneavoastră și partenerii dumneavoastră ați lucrat împreună pentru a crea conținutul proiectului,
trebuie să îl diseminați grupului țintă. Aici, veți răspândi informațiile pe care le -ați creat publicului. Această
parte este legată de partea de marketing a proiectului dvs., deoarece interacționați cu adepții / grupul țintă al
proiectului. Utilizați platformele de socializare pentru a vă promova rezultatele din activitatea pe care ați
produs-o și anunțați-le despre orice evenimente pe care le veți desfășura pentru a prezenta conținutul
proiectului.
Diseminarea poate fi realizată în diferite moduri, cum ar fi evenimente, seminarii, sau conținut scris. Indiferent
de modalitatea de distribuire a informației, trebuie să atrageți oamenii să rezoneze cu aceasta. Trebuie să
identificați ce instrumente sunt necesare pentru diseminare. Studiați bine grupul țintă pentru a satisf ace nevoile
acestora. Dacă aveți un eveniment, trebuie să vă gândiți la invitații, locație, dată, buget și alți factori .
Dacă rezultatul este ceva scris, trebuie să interacționați diferit cu grupul țintă. Veniți cu planuri pentru a ajunge la grupul

țintă în cel mai bun mod posibil. Analizați diferite opțiuni pentru a găsi cele mai bune și mai eficiente instrumente pentru
a ajunge la publicul țintă și pentru a-l face să se implice în proiectul terminat. De asemenea, trebuie să asigurați suficient
personal competent pentru a desfășura activitățile proiectului.
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Observații
finale

To get an idea

on how to write a successful project

proposal and funding application is by having a look at
past projects (both internal and external). Through these,
you can learn from previous applications’ successes as
well as mistakes.
În capitolul următor, veți vedea câteva exemple de succes. Acestea pot
fi foarte utile, deoarece le puteți folosi ca exemplu și ca ghid privind
modul în care un proiect ar trebui să fie scris și structurat.
Vă dorim mult noroc în planificarea proiect ului și multă
inspirație pentru a reuși implementarea proiectului propus.
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