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Ce este o bună practică?
O bună practică este o procedură, o tehnică sau o metodă care este considerată în general ca având cele mai bune
rezultate într-un anumit domeniu. Pentru a avea exemple de bune practici în domeniul proiectelor finanțate de UE,
implementarea proiectului și rezultatele acestuia trebuie să aibă succes.

Ce este un proiect de succes?

Paul O. Gaddis
" Un proiect este o unitate de organizare dedicată atingerii unui
obiectiv - în general realizarea cu succes a unui produs de
dezvoltare la timp, în limita bugetului și în conformitate cu
specificațiile de performanță prestabilite. "

4 condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a avea
un proiect de succes:
1. respectarea planificării proiectului
2. respectarea limitelor bugetului
proiectului
3. îndeplinirea tuturor obiectivelor
proiectului
4. echipă eficientă
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Respectarea planificării proiectului

Planificarea este procesul de stabilire a etapelor necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului. Planificarea
implementării proiectului trebuie să fie detaliată și luată în
considerare, cu monitorizare și revizuire pe tot parcursul
proiectului, astfel încât programul proiectului să poată fi urmat
întocmai.

Respectarea limitelor bugetului proiectului

Bugetul proiectului reprezintă costurile totale proiectate
necesare pentru finalizarea unui proiect pe o perioadă definită.
Acesta se folosește pentru a estima care vor fi costurile aferente
fiecărei faze a proiectului. Bugetul trebuie să fie complet și perfect
corelat cu activitățile planificate, cu resursele materiale implicate
în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate. Pentru a
respecta limitele bugetului proiectului, costurile trebuie să fie
realiste

(estimate

corect),

suficiente

și

necesare

pentru

implementarea proiectului.
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Îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului

Obiectivul unui proiect reflectă rezultatele așteptate ale unui proiect și reprezintă pașii necesari pentru implementarea
completă a unui proiect. Obiectivele clar definite și împărtășite de toți membrii echipei reprezintă baza pentru un
angajament pozitiv față de proiect pe o perioadă mai lungă și ajută la crearea de soluții de succes. SMART este acronimul
pentru caracteristicile considerate esențiale cu privire la formularea corectă a unui obiectiv.
Specific: clar exprimat, fără interpretări
Măsurabil: poate să fie cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ
Realizabil: realist și cu șanse de a avea succes
Relevant: realizarea obiectivului contribuie la impactul proiectului
Limită de timp: conține data limită de realizare

Echipă eficientă

Plecând de la premisa că proiectul este implementat de către
membrii echipei de proiect, ne dăm seama că latura umană este
un element esențial pentru a avea un proiect de succes, în cele
din urmă.
O echipă eficientă nu include numai cunoștințele și experiența
fiecărei persoane, ci și abilitatea de a gestiona situații critice,
dedicarea și chimia dintre angajați. O echipă eficientă este
motivată să realizeze obiectivele proiectului la timp, în limita
bugetului și în conformitate cu așteptările de calitate.
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Management

Managementul unui proiect de succes = implementarea cu succes a proiectului

Managementul de proiect reprezintă procesul de coordonare a unei echipe cu scopul de a atinge obiectivele și a îndeplini
cu succes criteriile la un moment specificat.

Etapele managementului de proiect
Inițierea proiectului
Fiecare proiect se bazează pe o idee și este inițiat după identificarea unei nevoi reale, o problemă importantă care trebuie
rezolvată. Scopul principal al unui proiect este reprezentat de schimbarea pozitivă a situației beneficiarilor proiectului.
Planificarea proiectului
Planificarea în timp a activităților vizează stabilirea relației dintre activități și succesiunea lor optimă, estimarea duratei
reale a fiecărei activități, și identificarea resurselor necesare.
Implementarea proiectului
În faza de implementare, este necesar să se stabilească dacă obiectivele sunt atinse, dacă programarea activităților este
respectată, și dacă resursele alocate nu sunt depășite. Exercitarea controlului se referă în principal la gestionarea timpului
și controlul costurilor.
Finalizarea proiectului
La finalul proiectului este necesară o evaluare privind succesul acestuia. Un proiect poate fi considerat implementat cu
succes dacă este finalizat la timp, cu resursele alocate și la nivelul dorit de performanță.
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Exemple de bune practici – Proiecte INTERREG

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP)

Grant UE: 1.515.440 €
Perioada de implementare: 2017 - în curs
Regiunile

de

frontieră

dintre

Spania

și

Portugalia

se

caracterizează prin depopulare și rate scăzute ale PIB -ului în
comparație cu ratele naționale (și ale UE). Aceste regiuni sunt
bogate din punct de vedere al patrimoniului cultural și natural,
având un potențial puternic ca destinații turistice. În acest cadru,
turismul apare ca un candidat puternic cu privirea la dezvoltarea
socio-economică și crearea a unor noi locuri de muncă în acele
regiuni, promovând, în același timp, beneficiile gestionării
durabile a patrimoniului cultural și natural.

DESTINO FRONTERA își propune să abordeze aceste provocări
prin crearea de produse turistice transfrontaliere pentru granița
dintre Spania și Portugalia. Ideea din spatele acestui proiect este
de a invita oamenii să viziteze granița, nu doar să o traverseze,
deoarece aceste teritorii dețin, de obicei, o însemnată bogăție
istorică, culturală și naturală.

Interreg înțelege că practicile dezvoltate într-o zonă pot fi
preluate și adaptate de către o altă regiune, deoarece „teritoriile
de frontieră ale Uniunii Europene (UE) au caracteristici
similare”.
Țări participante: Spania, Portugalia

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
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Exemple de bune practici – Proiecte URBACT

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III

Grant EU: 453.038 €
Perioada de implementare: 2014 - 2020
Tropa Verde este o platformă multimedia creată de municipalitatea din
Santiago de Compostela (Spania) pentru a încuraja un comportament
responsabil cu mediul înconjurător. Folosind o platformă web bazată pe
jocuri, cetățenii pot câștiga vouchere de reciclare în baza cărora vor obține
recompense sau beneficii din partea Consiliului municipal și a
comercianților locali.

Tropa Verde este o platformă multimedia care are ca scop promovarea
reciclării și responsabilizarea cetățenilor cu privire la mediul înconjurător,
prin:
•

recompensarea bunelor practici privind mediul înconjurător;

•

creșterea ratelor de reciclare;

•

promovarea protejării mediului înconjurător în rândul cetățenilor
prin intermediul unor jocuri;

•

tehnici recompensatoare.

.
Țări participante: Spania, Franța, Polonia, Portugalia, Grecia,
Ungaria

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling
https://urbact.eu/good-practices/home
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Exemple de bune practici – Granturi SSE și Norvegiene

Children Live Outside. Increased Wellbeing and Environmental Responsibility Via
Play and Learning in Nature: Granturi SSE și Norvegiene

Grant UE: 68.919 €
Perioada de implementare: 2014 - 2016
Activitățile proiectului sunt axate pe diseminarea rezultatelor cercetării și
educarea publicului profesionist. TEREZA a implicat alte organizații și
experți specifici în proiect și a creat o platformă pentru discuții
profesionale. Rezultatul acestei activități a fost un studiu care a
popularizat acest subiect și a rezumat principalele beneficii ale contactului
dintre copii și natură, precum și principalele obstacole și capcane ale
societății contemporane.
O altă parte importantă a proiectului a fost crearea unor diverse activități
destinate părinților și bunicilor, pe care le-ar putea pune în practică în
natură.
Ultima activitate a fost crearea de programe educaționale pentru școli. În
cadrul acesteia, au fost create și testate planuri educaționale a nuale pentru
diferite clase de școală elementară. Aceste planuri demonstrează că orice
copil este capabil să asmilieze informațiile și lecțiile predate în aer liber.

Țări participante: Republica Cehă, Norvegia

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913
https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects
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Exemple de bune practici – Proiecte LIFE

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE

Grant UE: 2.351.950 €
Perioada de implementare: 2011 - 2015
Proiectul SEWeb și-a propus să prezinte o viziune largă asupra mediului
Scoției, printr-un site web care a reunit date și informații, precum și
expertiză de la o serie de organizații, într-un singur „portal centralizat
către tot ceea ce doriți să știți despre Mediul Scoției”.
Site-ul oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra mediului
înconjurător din Scoția, permițând utilizatorilor să acceseze, să
vizualizeze și să descopere informații relevante de la mai multe
agenții din Scoția.

Proiectul SEWeb:
- a dezvoltat parteneriate de succes cu numeroase organizații din
toate sectoare cheie,
-

a

implementat

conceptul

SEIS

(Shared

Environmental

Information System) și a promovat beneficiile acestuia,
- a îmbunătățit eficacitatea dezvoltării politicilor,
- a furnizat date într-un format mai accesibil publicului, implicând
cetățenii în discuții, monitorizare și acțiune locală, publicând
resurse de informații educaționale și recompens ând ideile și
acțiunile cu impact pozitiv din școli.

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
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Exemple de bune practici – Proiecte Erasmus+

Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together
we make a whole: Erasmus+

Grant UE: 11.310 €
Perioada de implementare: 2018 - 2019
Școala primară Ivo Andric este situată în Belgrad, municipiul
Rakovica. În cadrul acestei școli sunt 44 de clase, de la clasa I -a
până la clasa a VIII-a, cu 1141 de elevi. În 2010, școala a adoptat
conceptul de educație incluzivă. Astfel, s -a lucrat cu copii cu
dizabilități și dificultăți de învățare, precum și cu copii migranți
și străini. Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea
unei abordări incluzive.
Acest proiect a condus la alinierea practicii didactice din Serbia
cu practica didactică din UE, care este o condiție prealabilă
importantă pentru ca Serbia să devină membru al familiei UE. Prin
proiect s-a împuternicit Școala să implementeze o nouă
metodologie de predare și să fie un exemplu de bună practică
pentru alte școli din Serbia.
Țări participante: Serbia, Spania, Malta

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en
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UE oferă finanțare, sub formă de subvenții, pentru o gamă largă de fonduri și programe care
acoperă diverse domenii. Aceste subvenții sunt acordate unor diferite tipuri de instituții pentru
a implementa proiecte specifice care contribuie la politicile UE.
Unul dintre acești actori principali sunt administrațiile publice locale și regionale, care pot utiliza subvențiile pentru
creșterea calității vieții cetățenilor săi în cele mai importante domenii de interes, cum ar fi educația, cultura,
sectoarele sociale și economice, sănătatea sau sportul. Prin urmare, UE oferă o gamă largă de oportunități pentru
orașele și regiunile noastre de a atinge un nivel mai înalt de dezvoltare și bunăstare pentru cetățenii lor.
Mai mult decât atât, implementarea proiectelor europene aduce un număr mare de beneficii pentru orașele
și regiunile noastre, precum:

Acces la o cale complementară de finanțare.
Vizibilitate sporită a orașului sau regiunii în mediul său și în rândul cetățenilor săi.
Crearea unei rețele de contacte (proiecte viitoare) .
După un prim proiect, există mai multe posibilități de acordare a unui nou proiect.
Promovarea orașului sau a regiunii în Europa.
Stabilirea de noi relații cu entități cu caracteristici similare sau complementare și schimb de experiențe și
bune practici cu alții.

Prin urmare, am dori să vă încurajăm pe toți să fiți activi în a profita de fondurile și programele pe care UE
vi le pune la dispoziție și, în acest sens, sperăm că acest Ghid și proiectul TICTAC în ansamblu vor contribui
pentru a face această cale mai ușoară și mai rodnică.

Republica Cehă

Spania

Malta

România

Italia

Ungaria

