Proiectul finanțat de Uniunea Europeană

REZULTATELE PROIECTULUI
Rezultat – este o schimbare pozitivă, un bun, care apare ca rezultat al implementării
proiectului și este legat de obiectivele lui.
Rezultatele sunt impacte ale activității desfășurate în cadrul proiectului, în alte cuvinte – totul ce
obțin participanții ca rezultat al activității de proiect. La planificarea rezultatelor trebuie de gândit
la abilitățile, cunoștințele și experiența, pe care le vor obține persoanele participante la proiect
(acestea vor fi așa numitele rezultate calitative), și la rezultatele concrete cantitative în urma
realizării proiectului (acele rezultate, care pot fi măsurate). Rezultatele calitative se referă la
cunoștințe, abilități și relațiile stabilite între participanții proiectului, și sunt destul de greu de
măsurat.
Rezultatele cantitative sunt ușor măsurabile și pot suna, de ex., în felul următor: 50 persoane
instruite, 100 ore de seminar desfășurate, 2 conferințe organizate. Uneori, rezultatele cantitative
mai includ și toate realizările materiale ale proiectului – publicații, materiale educaționale,
manuale, ghiduri, reparații, investiții, etc., care deseori se mai numesc produsele proiectului.

Rezultatele cantitative/măsurabile pot fi reprezentate cantitativ, de ex.:
 78 persoane au primit materiale;
 10 experți au ținut cursuri de instruire;
 Au fost organizate 5 cursuri de instruire;
 28% se vor angaja după implicarea în calitate de voluntari;
 52% își vor continua studii;
 o încăpere cu suprafața de 60 m2 reparată;
 20 bănci instalate.

Rezultatele calitative/nemăsurabile se referă la cunoștințe, abilități, relații, predispoziții
și alte caracteristici ale beneficiarului obținute de el ca rezultat al realizării proiectului,
de ex.:
 Nivelul ridicat de cunoștințe despre istoria locală, protecția mediului;
 Abilități de lucru în echipă dezvoltate;
 Atitudinea față de mediul schimbată pe una prietenoasă;
 Abilitățile practice în domeniului managementului financiar îmbunătățite.

Această publicație este elaborată de către Zbigniew Mieruński 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.

