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KONKURS „pomorskie krEUje”

Uwaga, Uwaga, Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
województwa pomorskiego! Zbierzcie zespół i stwórzcie INNOWACYJNY
PROJEKT dla waszego regionu, miasta, gminy, sołectwa lub szkoły i wygrajcie
wyjazd do Brukseli!
Wyobraźcie sobie, że jesteście przyszłymi koordynatorami projektu. Macie możliwość
pozyskania funduszy unijnych na dowolny cel społeczny w województwie pomorskim.
To od waszej drużyny zależy czym się zajmiecie. Macie maksymalnie 500 000 zł do
zagospodarowania. Zadaniem drużyny złożonej z 2 uczniów pod opieką nauczyciela
jest opracowanie innowacyjnego projektu, który rozwiąże problematyczną kwestię lub
polepszy sytuację społeczną w waszym rejonie.
Co zrobić?
�
�
�
�
�

zbierzcie zespół projektowy – 2 uczniów i nauczyciel kierujący pracą grupy
zdefiniujcie i przeanalizujcie problemy i cele – opiszcie ogólnie projekt
opracujcie matrycę logiczną projektu
stwórzcie plan działania w postaci pakietów roboczych
zaplanujcie budżet

Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:
1. Kreatywność i innowacyjność
2. Jakość i wartość dodana projektu
3. Efektywność zagospodarowania budżetu
Nagroda główna:
Pięciodniowy wyjazd do Brukseli dla całej drużyny w dniach 24-28 maja 2020 r.!
(nagroda obejmuje dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).
To będzie doskonała okazja, by poznać Unię Europejską. Zobaczycie jak wygląda
praca Parlamentu Europejskiego, poznacie stolicę Unii Europejskiej i jej okolice.
Nagroda za drugie miejsce: 1 500 zł netto dla każdego uczestnika (kasa też się
zawsze przyda!)
Nagrody za trzecie miejsce: zestawy sprzętu i gadżetów (do wykorzystania w czasie
wolnym).
Jesteście zdecydowani? Poniżej znajdziecie wskazówki, jak prawidłowo stworzyć
projekt oraz jak wypełnić dokumenty konkursowe.

1

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu „pomorskie krEUje” – I edycja

Na początek trochę teorii. Co to jest projekt?
Jest to zaplanowane działanie aby osiągnąć założone cele w określonych ramach
czasowych, określonym miejscu i z określonym budżetem.
Projekt zwykle:
- interweniuje tam gdzie jest problem,
- inicjuje zmianę,
- jego wynikiem jest powstanie pewnych produktów lub usług.
Każdy projekt ma cel - musi on być czytelny i mierzalny.
Powinien być ukierunkowany na osiągniecie określonych wyników/rezultatów.
Powinien zawierać rozwiązanie specyficznego problemu. Problem musi prowadzić do
celu, który zostanie osiągnięty dzięki projektowi.
Tworząc projekt odpowiedzcie sobie na pytania:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Cel _______________ dlaczego?
Miejsce ____________ gdzie?
Czas ______________ kiedy?
Grupa docelowa _____ kto?
Aktywności _________ jak?

Przykład celu:
Wzrost mobilności studentów o 10% na uczelni X podczas 1 roku dzięki organizacji spotkań
informacyjnych o programie Erasmus+

Projekt zawiera też cele szczegółowe. Muszą być one osiągnięte poprzez
innowacyjne działania, kreując przy okazji produkty lub usługi. Mają one za zadanie
osiągnięcie celu ogólnego (niejako ponad projektowego) aby rozwiązać problem
społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, itp. Projekt ma określoną grupę odbiorców.
Projekt zawsze ma datę początkową i końcową oraz określony budżet.
Jak stworzyć cel projektu?

W sposób SMART

Projekt musi być:
S (Specific) sprecyzowany
M (Measurable)
mierzalny
A (Achievable)
osiągalny
R (Realistic)
realistyczny
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T (Time-bound

ograniczony czasowo

Matryca logiczna projektu (logframe matrix)
Narzędzie używane do planowania i zarządzania, szczególnie podczas wdrażania i
ewaluacji projektu.
Matryca winna być uzupełniona w sposób logiczny. Aby każdy punkt wynikał z
poprzedniego.
Cel ogólny

Długoterminowy wpływ na szerszą grupę
społeczeństwa w danym obszarze

Cele szczegółowe

Cele projektu, tworzą korzyści/ wpływają na
grupę docelową

Rezultaty

Oczekiwany rezultat (jaki będzie wynik
podjętych działań, jakie dobra lub usługi
powstaną?)

Działania

Podjęte działania i poddziałania

Przykład:
Cel ogólny
Szerzenie wartości europejskich na uczelni X (wśród wszystkich studentów np.
poprzez wymianę doświadczeń)
Cele szczegółowe
Wzrost mobilności studentów o 10% na uczelni X podczas 1 roku dzięki organizacji
spotkań informacyjnych o programie Erasmus+

Rezultaty
Zwiększenie wiedzy na temat programu Erasmus+/ powstanie strony
internetowej/ulotek/broszur
Działanie
Organizacja seminarium o programie Erasmus +
Poddziałania:
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1) zarezerwowanie sali konferencyjnej 2) zaproszenie mówców; 3) organizacja
cateringu; 4) poinformowanie studentów o wydarzeniu
Aby ułatwić Wam przygotowanie matrycy logicznej, przygotowaliśmy dla Was drzewa
problemów i celów, które pomogą Wam dobrze zaplanować Wasz pomysł na projekt.
Macie do dyspozycji dwa wypełnione przykładowo drzewa i dwa puste, gdzie
możecie wpisać swoje pomysły.
1. Drzewo problemów
Wykres drzewa problemów przedstawia przyczyny i skutki głównego problemu
jakim jest niska atrakcyjność regionu w przykładowym załączniku. Opierając
na tym przykładzie stwórzcie swoje drzewo, oczywiście odwołując się do
wybranego przez Was lokalnego problemu społecznego i/lub gospodarczego.
Zastanówcie się co przyczyniło się do powstania takiej sytuacji i jakie są
prawdopodobne przyszłe konsekwencje.
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Drzewo problemów

GŁÓWNY
PROBLEM
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1.
Drzewo celów
Teraz czas na drugi etap, macie do wglądu drzewo celów, które jest lustrzanym odbiciem
tego co już napisaliście w przyczynach i skutkach. Jak spojrzycie na przykład, zobaczycie, że
główny problem stał się głównym celem, który został inaczej nazwany - w formie
afirmatywnej. Teraz Waszym punktem odniesienia jest atrakcyjność regionu. Bazując na
wcześniej podanych przez Was przyczynach i skutkach, tworzycie cele i rezultaty
długofalowe Waszego projektu. Może sobie nawet odpowiedzieć na pytanie, co by było
gdyby …. ?
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Drzewo celów

GŁÓWNY
PROBLEM
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Mając przygotowane drzewo problemów i celów, możecie przystąpić do stworzenia
matrycy logicznej projektu.
B. Wskaźniki

C. Źródło
weryfikacji

D. Założenia

Matryca
logiczna
projektu

A. Opis projektu

1. Cel ogólny

Jak projekt wpłynie na otoczenie, jaka pozytywna zmiana dokona
się w środowisku, na które oddziałuje projekt?

2. Cele
szczegółowe

Jakie
kluczowe
problemy
zostaną
rozwiązane, co
konkretnie
zmieni się na
lepsze?
Co powstanie,
co zostanie
osiągnięte w
wyniku
realizacji
projektu (np.
dobra, usługi,
zwiększony
poziom
wiedzy, itp.)?

Jakimi
miernikami
posłużymy się
do oceny
osiągnięcia
celów, jak to
zmierzymy?

Skąd
weźmiemy
informacje o
osiągnięciu
założonych
wskaźników?

Jakie są
ryzyka,
czynniki
krytyczne,
zagrożenia?

Jakimi
miernikami
zweryfikujemy
osiągnięcie
rezultatów?

Skąd
weźmiemy
informacje o
osiągnięciu
założonych
wskaźników?

Jakie są
ryzyka,
czynniki
krytyczne,
zagrożenia?

Jakie są
poszczególne,
kroki,
czynności
członków
zespołu
projektowego
prowadzące
do osiągnięcia
rezultatów?

Jak zmierzymy
wykonane
działania?

Skąd
weźmiemy
informacje o
osiągnięciu
założonych
wskaźników?

Jakie są
ryzyka,
czynniki
krytyczne,
zagrożenia?

3. Rezultaty

4. Działania
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Elementy konkursu do oceny:
● Opis projektu ogółem – opiszcie koncepcję na maksymalnie 1 stronę A4
● Matryca logiczna projektu - uzupełnijcie szczegółowo matrycę.
- Wypunktujcie cele, rezultaty i planowane działania
- Podajcie za pomocą jakich wskaźników zmierzycie cele, rezultaty i działania (może
to być np. liczba: przeszkolonych osób, zbudowanych obiektów sportowych,
wyjazdów studyjnych, zorganizowanych festynów, itp.)
- Określcie w jaki sposób zweryfikujecie osiągnięcie wskaźników (np. listy obecności,
sprawozdania, dokumentacja fotograficzna lub filmowa, wywiady i arkusze
oceniające, itp.)
- Napiszcie, jakie widzicie potencjalne zagrożenia, ryzyka?
● Przygotuj pakiety robocze czyli krótkie opisy działań/ aktywności jakie
podejmiecie – opiszcie kto i co będzie robił, ile czasu zajmą poszczególne
działania.
● Budżet - uzupełnijcie arkusz kalkulacyjny na podstawie kalkulacji kosztów.
Zagospodarujcie maksymalnie 500 000 zł. Nie określamy kwoty minimalnej.

Nie zapomnijcie wypełnić Formularza zgłoszeniowego do konkursu i przesłać go
skanem na spue@pomorskieregion.eu
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 r.
Prace konkursowe można przesyłać (lub dostarczać osobiście) aż do 17 kwietnia
2020 r. (razem z podpisanym oryginałem Formularza zgłoszeniowego) na adres:
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Ul. Augustyńskiego 2, pok. 16
80-819 Gdańsk

KONIECZNIE ZAPOZNAJCIE SIĘ Z REGULAMINEM!
Jeśli macie pytania, piszcie lub dzwońcie tel. 58 3268709; 58 3268714.

Powodzenia!
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