CAIET DE LUCRU
STRUCTURA PROIECTULUI

Această publicație este elaborată de către Anna Miodyńska în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară”
realizat în cadrul programului ”Suport pentru măsuri de consolidare a încrederii” finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de către Ministerul
afacerilor externe al Republicii Polone în cadrul programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare. Materialul prezintă exclusiv opinia autorilor, care
poate să nu coincidă cu poziția oficială a Uniunii Europene și a Ministerululi de afaceri externe al Republicii Polone.

Instituția/organizația/GILC,
adresa, contacte

Persoana de contact
(Numele, prenumele, telefon,
e-mail)
1. Denumirea proiectului

Denumirea trebuie să atragă atenția și să fie ușor memorabilă

2. Termenul de implementare
3. Adnotația proiectului – în
câteva propoziții

4. Descrierea proiectului

Adnotația proiectului este foarte importantă – este textul, pe care
donatorul îl citește la început. Scrierea adnotației se recomandă după
finalizarea scrierii propunerii de proiect.

a) Descrierea resurselor /
necesităților /
problemelor

La care necesități sociale răspunde proiectul?
Care sunt resursele (în special, sociale) implicate/incluse în acest
proiect?
Care este potențialul, pe care doriți să-l utilizați?

b) Obiectivul general și
obiectivele specifice
ale proiectului

Aici, trebuie să vă aduceți aminte de principiul SMART

- Obiectivul general

- Obiectivele specifice

I.

a.

b.

c.
ATENȚIE! – scopul
proiectului pentru
parteneriatul bilateral

c) Descrierea activităților
implementate în cadrul
proiectului cu referire la
obiectivele specifice

Acest scop poate fi menționat printre obiectivele de mai sus sau
poate fi diferit

Descrierea activității cu sarcinile principale, beneficiari (cine? câți?),
durata (de ex. numărul de ore, zile, etc.) cu referire la obiectivul
specific din lista la punctul 4.b
Activitatea I. (denumire)

Activitatea II. (denumire)

Activitatea III. (denumire)

Activitatea IV. (denumire)

ATENȚIE
Activitățile comune în cadrul proiectului bilateral
Activitatea I. (denumire)

Activitatea II. (denumire)

Activitatea III. (denumire)

Activitatea IV. (denumire)

d) Modalitatea/metodele
implicării comunității

locale și partenerilor în
scrierea și
implementarea
proiectului
e) Rezultatele ”soft” ale
proiectului

Cum rezultatele proiectului vor influența beneficiarii:
- cunoștințe:

- abilități:

- stabilirea contactelor/relaționare:

- schimbarea situației individuale și în comunitate:

f) Componentele/rezultat
ele
”hard”
ale
proiectului

5. Partenerii și rolul lor în
implementarea proiectului

6. Promovarea proiectului

7. Diagrama GANTT

Nr. Activități – în
corespundere cu
lista din punctul 4
c.
1
Activitatea I
(denumire)
2

3

4

5

6

7

8

Luna/săptămâna:
I II II IV V

8. Bugetul proiectului
Lp
Cheltuieli de program
Cheltuieli pentru personal

Cheltuieli pentru servicii

Investiții și achiziții

Cheltuieli administrative
Coordonator
Contabil

Tip unitate Nr. unități Preț/unita
te

TOTAL

A

AxB

B

