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Przedmowa
Niniejszy poradnik powstał z inicjatywy Regionalnego Ośrodka
Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu (ROEFS) działającego w strukturach Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)
w Poznaniu. Poradnik został opracowany z myślą o podmiotach,
które są tradycyjnymi odbiorcami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), takich jak Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)
i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wiele instytucji
tego typu waha się bądź rezygnuje z wykorzystania funduszy PO
KL z powodu trudności w konstruowaniu projektów. Dostępna
dokumentacja dla osób pracujących w tych instytucjach jest niewystarczająca, gdyż często napisana jest językiem administracyjnym, prawnym i urzędowym. Nie odpowiada na ich podstawowe pytania, które pojawiają się przy konstrukcji projektów.
Niniejszy poradnik nie powtarza tego, co już jest udokumentowane w rozmaitych materiałach na temat Europejskiego Funduszu
Społecznego czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lecz
próbuje wyjaśnić, jak rozwiązywać najważniejsze problemy
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projektodawców, uzupełniając w ten sposób zasób dostępnych
materiałów pomocniczych.
Poradnik jest podzielony na wiele rozdziałów odpowiadających podstawowej strukturze wniosku PO KL (cele, grupa docelowa, działania, harmonogram, budżet, wskaźniki). Każdy rozdział przedstawiony jest w identyczny sposób, mianowicie:
• O czym jest mowa
• Jak to się robi
• Na co uważać
• Praktyczny przykład
Ta metoda może skutecznie pomóc aplikantom PO KL zrozumieć
istotę najważniejszych pytań we wnioskach, dowiedzieć się o technice
pracy nad każdym istotnym punktem aplikacji oraz o błędach najczęściej popełnianych przez wnioskodawców, a na koniec daje możliwość zapoznania się z konkretnym przykładem. Jak widać, poradnik
został opracowany z myślą o praktyce i jej powszechnym rozpropagowaniu wśród potencjalnych beneficjentów PO KL.
Rolę doradczą w opracowaniu niniejszego poradnika pełnił
zespół osób reprezentujących środowisko potencjalnych wnioskodawców PO KL, które na co dzień w działaniach zawodowych
zmaga się z trudnościami budowy projektów PO KL dla swoich
instytucji:
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Przedmowa
• Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
• Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
• placówek edukacyjnych
• organizacji pozarządowych
Poradnik został opracowany przez zespół pracowników
ROEFS w Kaliszu w składzie:
• Renata Michałowska-Michalak
• Jarosław Nowak
• Omar Saoudi
Recenzja poradnika:
• prof. dr hab. Jacek Guliński
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Recenzja
Absorpcja szeroko rozumianych funduszy europejskich
w Polsce napotyka wiele barier, ale jedną z głównych jest
zbyt mała aktywność beneficjentów w aplikowaniu o dostępne
środki.
Niniejsze opracowanie stanowi w swoim założeniu bardzo
podstawowy poradnik dla potencjalnych beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego i spełnia to zadanie. Stanowi
on bowiem bardzo praktyczny, napisany prostym, zrozumiałym
językiem tekst, który może być pomocny szczególnie tym, którzy po raz pierwszy decydują się na trud wypracowania projektu
i wystąpienia z wnioskiem o jego dofinansowanie z funduszy europejskich. Bo tak naprawdę największą trudnością jest wdrożenie
nawyku myślenia projektowego oraz umiejętność definiowania
i rozwiązywania problemów określonej społeczności a dopiero
potem sprawne i efektywne wypełnianie skomplikowanych druków aplikacyjnych.
Poradnik ten zawiera materiał szczególnie pomocny pracownikom gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz
powiatowych centrów pomocy rodzinie. Podmioty te w naturalny
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Recenzja
sposób są lub być powinny odbiorcami – beneficjentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zaplanowany logicznie układ treści oraz zawartość poradnika
świadczy o dobrej znajomości tematyki jego autorów, zarówno
w obszarze aplikacji i realizacji projektów jak i w doradztwie
związanym z tą sferą działalności.
Mam nadzieję, że podręcznik ten zainspiruje potencjalnych
beneficjentów i wzmocni strumień składanych aplikacji o projekty w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego.
I to takich zakończonych sukcesem, czyli dofinansowaniem. Jeśli
tak się stanie to możemy mówić o pełnym sukcesie autorów tego
opracowania.
prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Nie poznamy prawdy,
nie znając przyczyny.
Arystoteles
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Metoda PCM
Na początek, zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych etapów przygotowania projektu finansowanego ze środków
UE, poznajmy tzw. metodę PCM (Project Cycle Management),
czyli sposób i logikę prezentacji projektów finansowanych z UE.
Metoda powstała w latach 50. u planistów wojskowych USA.
Została przyjęta później przez Niemców i w latach 90. przez
Komisję Europejską. Obecnie jej stosowanie wymagane jest we
wszystkich programach i projektach UE.
Metoda PCM przewiduje:
• programowanie (analiza wskaźników aż do organizacji
konkursów)
• formułowanie (tworzenie projektów i ocena ofert)
• wdrażanie
• ewaluację
Jest to cykl postępowania programów pomocowych UE. Będziemy
się ograniczać jedynie do części cyklu dotyczącej projektów.
11

Projektodawców interesuje etap formułowania i wdrażania,
czyli przygotowanie i realizacja projektu. Pozostałe etapy są realizowane przez instytucje wdrażające, czyli organizujące konkursy o dotacje.
Niniejszy poradnik dotyczy wyłącznie etapu przygotowania
projektu, tj. od momentu powstawania pomysłu aż do przedłożenia wniosku aplikacyjnego do instytucji organizującej konkurs.
Ten etap z kolei dzieli się na 3 fazy:
• analizy
• planowania
• wypełnienia formularza aplikacyjnego
wraz z załącznikami
Ważne, aby każdy, kto podejmuje się pracować nad wnioskiem
o dotację z UE pamiętał o tej metodzie. W szczególności należy
cały czas mieć na uwadze, że powinniśmy stosować logikę interwencji zalecaną przez Komisję Europejską, a mianowicie:

Etap analizy
analiza danych, statystyk, dokumentów strategicznych,
opracowań (diagnoza)
analiza problemów (przyczyny i skutki sytuacji
problemowej)
12

Metoda PCM
analiza celów (zdefiniowanie sytuacji pożądanej)
analiza strategii (wybór celów do realizacji)
analiza interesariuszy (kogo brać pod uwagę)

Etap planowania
określenie działań (co należy konkretnie robić)
sporządzenie harmonogramu (działania w czasie)
budowa budżetu (ile to wszystko będzie kosztować)
zdefiniowanie wskaźników (jak mierzyć osiągnięcia)

Etap wypełniania formularzy
Trzeci etap jest etapem technicznym, w którym przepisujemy wypracowane rozwiązania na poszczególne rubryki, odpowiadając na pytania
we wniosku. Praca na tym etapie jest ważna ze względu na wymogi
formalne każdego konkursu (załączniki, oświadczenia, zaświadczenia,
liczba kopii, wersje elektroniczne, generator wniosków itp.).
Pierwsza uwaga, która od razu się nasuwa, jest taka, że formalne
wypełnienie formularzy, a więc wniosku aplikacyjnego, jest czynnością odbywającą się zupełnie na końcu procesu. Można wręcz stwierdzić, że w duchu tego sposobu myślenia i postępowania jest to prawie
formalność. W rzeczywistości wszystko jest ustalone we wcześniejszych fazach analizy i planowania.
13

Praktyka polegająca na wypełnieniu
wniosku aplikacyjnego z pominięciem fazy analizy i planowania
jest częstym i dużym błędem.
W związku z powyższym musimy pamiętać, że budowa projektów finansowanych z UE wymaga znacznej pracy analitycznej. Nie możemy tego nie robić, bo od razu będzie to widoczne
w przygotowywanym dokumencie. W każdym wniosku jest pytanie, na które nie ma możliwości poprawnej odpowiedzi bez
analizy oficjalnych dokumentów, danych, opracowań. Nie można
skutecznie opisywać problemów i celów bez żmudnej pracy analitycznej kilku osób. Projekt, który nie respektuje tej logiki analizy
i planowania nie ma szans na akceptację.
Musimy zakładać rezultaty, które będą nas obowiązywać przez
jakiś czas po zakończeniu projektu. Nieutrzymanie wskaźników
rezultatu grozi nam nieotrzymaniem dotacji lub koniecznością
jej zwrotu.
Członkowie grup roboczych pracujących nad projektami powinni „czuć” metodę PCM, aby zawsze analizować i planować
w jej duchu. Nawet skromne przypomnienie na początku prac
grupy roboczej najważniejszych aspektów tej metody byłoby bardzo przydatne.
14

Metoda PCM
Pamiętajmy, żeby przygotować niektóre załączniki
jak najwcześniej, kiedy tylko zapadnie decyzja
o przygotowaniu projektu. Analizując listę wymaganych
załączników widzimy, które dokumenty wymagają czasu,
jak np. niezaleganie w Urzędzie Skarbowym czy w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych albo wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego o niekaralności.
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Postaw wszystko na jedną kartę.
I dopilnuj, by wygrała.
Mark Twain

16

Pomysł na projekt
O czym jest mowa
Omawiana w tym rozdziale kwestia dotyczy etapu od momentu pojawienia się pomysłu na projekt aż do chwili zapadnięcia
decyzji szefa instytucji angażującej się w przygotowanie wniosku
do konkursu o dotację.
Pomysł na projekt jest sprawą podstawową dla tych, którzy
chcą przygotować i realizować projekt w ramach programów
UE. Nie ma po prostu innej drogi i z tego powodu mówimy nieco
szerzej na ten temat. Ten etap początkowy jest kluczowy, ponieważ od jakości jego przygotowania zależy, czy dany projekt
w ogóle będzie realizowany.
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Od sposobu przygotowania i prezentacji pomysłu na projekt
zależy akceptacja decydentów.
Zanim rozpoczniemy pracę nad projektem, musimy przecież otrzymać zielone światło od szefa. Mowa jest o tej fazie,
która kończy się akceptacją bądź rezygnacją z przygotowania
projektu.
W przypadku np. GOPS, jeżeli pracownik bądź kierownik ma
pomysł na projekt i uważa, że przedsięwzięcie byłoby świetnym
rozwiązaniem konkretnego problemu części mieszkańców gminy,
to musi przede wszystkim przekonać wójta do tego pomysłu oraz
otrzymać zgodę na zainwestowanie czasu i pracy kilku osób, a
także niewielkich środków z kasy gminy. Ten etap jest decydujący
i ważny, gdyż od jego przygotowania zależy akceptacja czy rezygnacja z udziału w danym konkursie.
Oczywiście może się zdarzyć, że pomysł wychodzi od samego
szefa. W tym przypadku także przydatna jest początkowa praca
w postaci fiszki projektowej.
Przedstawiony schemat obejmuje ścieżkę rozwoju od pomysłu
do realizacji projektu, w której widać wagę i zasadnicze znaczenie początkowej fazy. Rysunek obrazuje przebieg prac od początkowego pomysłu aż do złożenia wniosku aplikacyjnego.
18
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Widać, że w tym procesie kluczowa jest faza początkowa
i moment podjęcia decyzji przez szefa (wójta).

Jak to się robi
Przede wszystkim pomysł, do którego chcemy przekonać organ decyzyjny w swojej firmie, czyli szefa, a w przypadku GOPS,
MOPS, PCPR: wójta, burmistrza, prezydenta czy starostę, musi
być przelany na papier. Pomysł na projekt powinien mieć postać
dokumentu pisanego, który możemy przekazać osobiście, przesłać e-mailem czy też przefaksować.
Drugą zasadą jest to, że dokument w postaci wstępnej fiszki
projektowej musi mieć ograniczony rozmiar. W praktyce jest to
pismo, które potrafimy przeczytać w ciągu 5-7 minut, czyli maksymalnie do 3 stron A4.
Zawartość fiszki powinna się ograniczyć do minimum informacji, aby pozwolić np. wójtowi podjąć decyzję, czy warto się
angażować w realizację danego przedsięwzięcia. Uzasadnieniem
tego podejścia jest fakt, że często szefowie nie dysponują więcej
20

Pomysł na projekt
niż 15-20 minutami na rozmowę z pracownikiem, a muszą podjąć decyzję.
Fiszka w postaci dokumentu pomoże także szefowi szybko
zrozumieć cel i uwarunkowania projektu oraz pozwoli na zadawanie podstawowych pytań. Poza tym fiszka zostaje u szefa na
ponowną analizę w stosownym czasie oraz może być przekazywana w celach konsultacyjnych (np. zastępcy wójta czy sekretarzowi gminy).
Fiszka składa się z następujących elementów:
• informacje o konkursie (program operacyjny,
instytucja organizująca konkurs)
• termin składania wniosków
• planowany okres realizacji projektu (liczba miesięcy)
• budżet projektu (w przybliżeniu w zł)
• wkład własny (w proc. i w przybliżeniu w zł)
• inne koszty niekwalifikowane
• propozycja składu grupy roboczej do przygotowania
wniosku aplikacyjnego
• cel projektu
• główne działania
• grupa docelowa (grupa mieszkańców,
która skorzysta z projektu)
21

• szansa powodzenia (alokacja, atuty gminy, konkurencja)
• inne korzyści (promocja gminy, promocja wójta)
Odpowiedzi na te pytania są bardzo krótkie i nie przekraczają zazwyczaj jednego lub dwóch wierszy.
Fiszka projektowa z definicji jest mało precyzyjna, bo nie
powinno się wkładać za dużo pracy na tym etapie. Po uzyskaniu akceptacji jest dopracowana i doprecyzowana przez
grupę roboczą.

Na co uważać

?

Fiszka projektowa – bardzo roboczy dokument
Fiszka to typowy roboczy dokument. Nie warto w niej powtarzać długich oficjalnych nazw i określeń. Często używamy znane
skróty i kładziemy nacisk na te zagadnienia, które będą istotne
dla szefa.
22

Pomysł na projekt
Wejdź przez chwilę w skórę szefa
Aby przekonać szefa do zgody na realizację projektu, przygotowując fiszkę należy spojrzeć na sprawy jego oczyma i zadać
sobie następujące pytania:
• Czy jako gmina mogę realizować tego typu projekty
(zadania statutowe)?
• Czy projekt rozwiązuje konkretne istotne
problemy mieszkańców?
• Czy stać nas finansowo?
• Czy damy sobie radę od strony zasobów ludzkich?
• Czy mamy poważne szanse powodzenia?
Wypełnienie formularza aplikacyjnego na koniec
Nie wolno zaczynać od wypełnienia wniosku aplikacyjnego.
Niestety często bywa, że szef desygnuje jedną osobę do natychmiastowego „napisania projektu”, ponieważ to osoba, która już
pisała projekt z powodzeniem. Jest to podstawowy błąd instytucji korzystającej z programów UE. Wniosek o dofinansowanie
przygotuje się dopiero, gdy proces tworzenia projektu został zakończony, kilka razy sprawdzony i skorygowany oraz kiedy jest
osiągnięty konsensus, co do jego finalnego kształtu.
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Praktyczny przykład

!

Fiszka przygotowana dla szefa, aby wyraził zgodę na rozpoczęcie prac nad projektem (przykład):
• Informacje o konkursie (program operacyjny,
instytucja organizująca konkurs)
Konkurs ogłoszony 29 grudnia w ramach Poddziałania 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej” w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
• Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
• Termin składania wniosków
Od 30 grudnia do 30 stycznia
• Planowany czas realizacji projektu (liczba miesięcy)
Pół roku, od 1 maja do 31 października.
• Budżet projektu (w przybliżeniu w zł)
Ok. 190 000,00 zł
24

Pomysł na projekt
• Wkład własny (proc. i w przybliżeniu w zł)
Wkład własny musi stanowić 10 proc. wartości
dofinansowania. Przy kwocie 190 000 zł wkład własny
wynosi 19 000 zł.
• Inne koszty niekwalifikowane
Projekt nie przewiduje kosztów niekwalifikowanych.
Natomiast koszty przygotowania projektu nie są
refundowane.
• Propozycja

składu grupy roboczej (GR) do przygotowania
wniosku aplikacyjnego
W skład GR wejdzie dwóch pracowników GOPS,
tzn. kierownik i pracownik socjalny oraz księgowa,
która jest zatrudniona w Urzędzie Gminy. Ta sama grupa
osób będzie zaangażowana w realizację projektu w razie
powodzenia.
• Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu naszej gminy.
• Grupa

docelowa (grupa mieszkańców,
która skorzysta z projektu)
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 20 osób,
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w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn w wieku 20-55 lat, które
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz są
zagrożone wykluczeniem społecznym.
• Główne działania
Projekt będzie się składał z następujących działań:
a) aktywna integracja
Zadanie realizowane będzie w oparciu o 20 kontraktów
socjalnych – 20 kontraktów x 5 000 = 100 000 zł.
Uczestnicy projektu, z którymi zostaną zawarte
kontrakty socjalne, będą mogli – w zależności od
potrzeb – skorzystać z różnorodnych form wsparcia.
Przed skierowaniem na kurs czy zajęcia pracownik
socjalny przeprowadzi diagnozę potrzeb osoby objętej
wsparciem. W ramach działania przewiduje się
doradztwo zawodowe, kurs obsługi komputera, kasy
fiskalnej, kurs kosmetyczny, kurs na pracownika robót
wykończeniowych oraz kurs na spawacza.
b) praca socjalna
W ramach projektu zatrudniony zostanie pracownik
socjalny, który będzie realizował zadania związane
z aktywną integracją i dodatkowo wykonywał inne
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
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dotyczące pracy socjalnej. Zatrudnieni w ośrodku
pracownicy socjalni, którzy będą realizować kontrakty
socjalne otrzymają dodatkową premię za każdy
przeprowadzony kontrakt w ramach projektu.
c) zasiłki i pomoc w naturze
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe
w formie zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc
w naturze. Będą to zasiłki przeznaczone na pokrycie
bieżących potrzeb związanych z udziałem tych osób
w projekcie. Zasiłki celowe będą wypłacane z wkładu
własnego.
d) zarządzanie projektem
Koordynatorem projektu będzie kierownik GOPS.
Koordynator jest odpowiedzialny za monitoring,
dokumentację zawiązaną z projektem, sprawozdawczość
oraz nadzoruje pracę osób zaangażowanych w projekt.
Do prowadzenia obsługi finansowej zostanie
zaangażowany pracownik księgowości. Zatrudnienie
dwóch pracowników do projektu, tj. kierownika
na ½ etatu i księgową na ¼ etatu nie spowoduje żadnych
zakłóceń. Zakupiony zostanie laptop, aparat fotograficzny
oraz szafa na dokumentację.
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e) promocja projektu
Prowadzona będzie za pomocą ogłoszeń w prasie, na
stronie internetowej Urzędu Gminy i GOPS oraz na
tablicy informacyjnej. W ramach zadania przewidziany
jest zakup materiałów promocyjnych z logo EFS.
• Szanse powodzenia (alokacja, atuty gminy, konkurencja)
WUP posiada wystarczającą ilość środków na
sfinansowanie dobrze sporządzonego wniosku.
• Inne korzyści (promocja gminy, promocja wójta)
Realizacja projektu to dobra forma promocji gminy,
poprzez pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, które dzięki udziałowi w projekcie zwiększą
swoje szanse na zatrudnienie, co spowoduje choć
minimalny spadek bezrobocia na terenie gminy.
Promocja projektu realizowana w ramach zadania może
być równoznaczna z promocją gminy.
Osoby pracujące w gminie a zatrudnione w projekcie,
będą miały refundowane koszty pracy do kasy gminy.
Osoby takie zdobędą także nowe doświadczenie związane
z realizacją zadań w projekcie.
W naszym powiecie znajduje się 5 gmin, z których 3
realizowały już tego typu projekty oraz 2, które w kwestii
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ubiegania się o fundusze unijne nie wykazały żadnej
inicjatywy. Do tej drugiej grupy należy także nasza gmina.
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Człowiek, który nie zmierza
do jakiegoś celu nie osiągnie żadnego.
Anatole France
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O czym jest mowa
Nie ma dotacji w ramach unijnego budżetu, która by nie wymagała dokładnego określenia celu projektu.
Jest to jedna z najważniejszych części wniosku.
Zazwyczaj pytanie brzmi:
Jaki jest cel projektu?
lub
Jaki jest cel główny oraz cele szczegółowe projektu?
Cel jest stanem, który ma nastąpić w wyniku realizacji projektu przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej, czyli
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
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Określenie celów projektu dokonuje się poprzez analizę problemów oraz ich przyczyn i skutków. Dopiero mając szczegółową
analizę problemów możemy zastanowić się nad celami projektu,
czyli co chcemy zmienić. Zdefiniowanie celu projektu w oparciu
o wnikliwą analizę problemu odbywa się na zasadzie pozytywnego
odbicia problemu.
Przykłady zdefiniowania celów dla określonych problemów:
Problem

Cel

Wysokie bezrobocie

Niskie bezrobocie
lub zmniejszenie bezrobocia

Słaba świadomość

Dostateczna świadomość

w zakresie...

w zakresie… lub wzmocnienie
świadomości w zakresie…

System edukacji

System edukacji dostosowany

niedostosowany

do lokalnego rynku pracy

do lokalnego rynku pracy

lub dostosowanie systemu edukacji
do lokalnego rynku pracy

Wyraźna dyskryminacja

Śladowe przypadki dyskryminacji

na rynku pracy

na rynku pracy lub zmniejszenie
dyskryminacji na rynku pracy
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Cel jest wynikiem pożądanym po realizacji projektu.

PROBLEM

Obecny
stan
problemowy

PROJEKT

DZIAŁANIA

CEL

Lepszy
stan
pożądany

Schemat doskonale obrazuje wymogi dobrego projektu:
• Obecny stan problemowy
Dokładny opis problemu, ludzi nim objętych, jego skala,
a także skutki społeczno-gospodarcze. Uzasadniamy
także ten opis za pomocą formalnych dokumentów
i oficjalnych danych, jak statystyki GUS, badania,
opracowane strategie itp. Opis i uzasadnienie dotyczą
przede wszystkim terenu, na którym będzie realizowany
projekt.
• Lepszy stan pożądany
Jasno określony cel oczekiwany na skutek realizacji
projektu. Cel jest bezpośrednio i ściśle związany
z wcześniej przedstawionym opisem stanu problemowego.
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• Działania

Konkretne opisy działań i akcji, które są niezbędne
do przeprowadzenia, aby osiągnąć założony cel.
Jeżeli doskonale wiemy, z jakim problemem mamy
do czynienia i wiemy, dokąd zmierzamy i co chcemy
osiągnąć, a w dodatku wiemy dokładnie, co należy robić,
aby ten cel zrealizować, możemy stwierdzić, iż mamy
koncepcję projektu.
Opracowanie pozostałych części projektu staje się łatwe
do realizacji:
• Budżet

Jeżeli działania są dokładnie określone, nie mamy
większych kłopotów, aby odpowiedzieć na pytanie:
Ile to wszystko będzie kosztować?
• Wskaźniki
Podobnie jak budżet, nie stanowią trudności, jeżeli
analiza problemów, celów i działań została prawidłowo
przeprowadzona.
• Harmonogram

Analogicznie, gdy koncepcja projektu jest w pełni
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zamknięta, a wszystkie kwestie uzgodnione i precyzyjnie
określone, przygotowanie harmonogramu staje się
czynnością dość prostą.
• Trwałość projektu
Jest to odpowiedź na pytanie: co się stanie z projektem,
gdy środki z UE się skończą?

Jak to się robi
Istnieje wiele metod prawidłowego określenia celów projektu.
Niemniej wszystkie drogi prowadzą do wnikliwej analizy problemów. Oto niektóre z nich:
• burza mózgów
• budowa drzewa problemów i drzewa celów
• analiza SWOT
Jedną z częściej stosowanych metod jest praca zespołowa za
pomocą burzy mózgów. W niniejszym podręczniku opisujemy
jedynie tę metodę. Wbrew temu, co się myśli, na ogół nie jest
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łatwa do przeprowadzenia i wymaga żelaznej dyscypliny dla jej
skuteczności. Ta forma wymaga powołania grupy projektowej,
czyli zespołu ludzi, który zbuduje koncepcję projektu i odpowie
na wszystkie pytania sformułowane we wniosku aplikacyjnym
z przekonywującym uzasadnieniem. Zazwyczaj grupa projektowa (grupa robocza – GR) składa się z 4-5 osób. Istotną rolę w
ramach GR odgrywa lider zespołu, który pełni funkcję moderatora podczas rozmów burzy mózgów. Rola moderatora jest zasadniczą kwestią w pracach GR. Musi on skrupulatnie pilnować
dyscypliny debaty.
Miejsce obrad musi posiadać niezbędne narzędzia wizualizacji rozmowy w postaci tablic demonstracyjnych. Wnioski i wyniki
rozmów powinny być cały czas widoczne dla wszystkich członków GR, np. przyklejone duże kartki na ścianie.
Grupa projektowa, pod przewodnictwem lidera-moderatora,
za pomocą zdyscyplinowanej dyskusji oraz przy wizualizacji debaty, analizuje sytuację problemową, która będzie przedmiotem
projektu (sytuacja do naprawienia). Na podstawie wnikliwej analizy przyczyn sytuacji problemowej GR zdefiniuje cele projektu.
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Na co uważać

?

Nie myl celu z działaniem
Bardzo łatwo można pomylić cel z działaniem.
Kursy, szkolenia, warsztaty itp. nie są nigdy celem tylko pewnymi, ale nie jedynymi sposobami osiągnięcia celów,
czyli działaniami.
Nasza GR, mając określone cele szczegółowe, ustala plan
działania:
• Kobiety bez pracy posiadają odpowiedni poziom wiedzy
i kwalifikacji w dziedzinach dziś poszukiwanych
przez pracodawców.
Aby ten stan został zrealizowany, GR przewiduje
następujące działania, czyli organizowanie dla kobiet
bezrobotnych szkoleń i kursów w zakresie:
 obsługi komputera
 nauki języków obcych
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marketingu
kosmetyki
florystyki
• Kobiety bezrobotne wiedzą, jak skutecznie poruszać się
na rynku pracy i znają metody poszukiwania pracy.
Aby ten stan został zrealizowany, GR przewiduje
następujące działania, czyli organizowanie dla kobiet
bezrobotnych szkoleń i kursów oraz indywidualne doradztwo
w zakresie:
asertywności
przygotowania CV
techniki prezentacji
doradztwa zawodowego
indywidualnych planów zawodowych

Co dwie głowy to nie jedna!
Jednym z najgorszych błędów popełnianych przez instytucje
starające się o dotacje jest decyzja dyrekcji, aby projekt pisała
jedna osoba spośród pracowników. Zazwyczaj jest to osoba
uważana za znającą się na rzeczy, bo już kiedyś napisała projekt, który został przyjęty. Praca grupowa w ustaleniu problemu do rozwiązania i celów do osiągnięcia jest niezastąpiona
38

Cele projektu
nawet, jeżeli instytucja posiada w swoich szeregach bardzo
doświadczonych w pisaniu projektów pracowników.
Wyznaczenie wśród załogi koordynatora prac nad projektem
jest jak najbardziej pożądane. Taka osoba będzie miała za zadanie przelanie na papier w sposób uporządkowany i w stylu projektowym pracy wykonanej przez GR. To jednak ostatnia faza,
kiedy wszystko jest już uzgodnione.

Rozmowa musi być zdyscyplinowana!
Jak już zostało podkreślone, zasadniczą kwestią w pracach GR
jest rola moderatora. Musi on mocno pilnować dyscypliny debaty, aby cały czas dotyczyła ona właściwej problematyki. Bardzo
często uczestnicy tego typu spotkań mają tendencję do rozwijania zagadnień najlepiej im znanych, a nie będących w obrębie
omawianego tematu. Moderator określa czas spotkania, pilnując
jednocześnie rozwoju dyskusji. Bez skrupulatnej kontroli, rozmowa 2-godzinna, a czasami 3-godzinna okazuje się bezowocna, bo
zostały na niej omawiane zagadnienia mające niewiele wspólnego z właściwym tematem. Taka sytuacja zniechęca i stanowi
realne niebezpieczeństwo dla inicjatywy projektowej. Nie warto
planować bardzo długich spotkań (maksimum 2-3 godziny), lepiej więcej krótkich.
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Opis naszego problemu
Innym częstym błędem wnioskodawców jest to, że opisują
problemy, jakie występują ogólnie, np. w całym kraju czy wręcz
globalne bez uszczegółowienia miejsca jego występowania. Uzasadnienie przeprowadzenia projektu powinno być jednak oparte na opisie problemu tam, gdzie projekt będzie realizowany,
a więc w naszej gminie, jeżeli taki jest zasięg projektu. Zasadny
jest wstęp ogólny, ale nacisk należy kłaść na terytorium, na którym
realizowany będzie projekt. Dla oceniającego powinno być jasne,
że analiza problemu dotyczy obszaru działania projektu.

Wizualizacja bardzo pomoże!
Instytucje przygotowujące wnioski do PO KL często lekceważą
kwestię wizualizacji. Jednak to narzędzie jest niezbędne dla prawidłowego procesu pracy nad celami projektu. Nie trzeba komplikować, jeżeli nie ma tablic moderacyjnych, można na kartkach papieru umieścić wyniki pracy na ścianie, tak aby były one widoczne dla
wszystkich przez cały czas pracy nad projektem.

Jeden projekt nie rozwiązuje problemu w całości
Nie należy w ramach jednego projektu formułować zbyt ambitnych planów, które nie są osiągalne. Całościowe rozwiązania
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problemów są sprawą programów, które obejmują szereg pojedynczych projektów. Dobry projekt obejmuje wąską problematykę, ale za to proponuje kompleksowe rozwiązania, dające największe szanse powodzenia.

Uzasadnij projekt na solidnych podstawach
Uzasadnienie projektu jest opisem obecnej sytuacji gospodarczej
i społecznej. Ten opis musi się opierać o sprawdzone dane, statystyki, dokumentacje strategiczne i oficjalne analizy. Brak związku miedzy opisem projektu (cele, działania) a uzasadnieniem jest częstym
powodem odrzucenia projektów. Pamiętaj, że każdy opis problemu
spotka się u oceniającego z następującym pytaniem: Skąd oni wiedzą, że akurat tak to jest w rzeczywistości?

Praktyczny przykład

!

GOPS przystępuje do pracy nad projektem. Należy dokładnie
określić cele projektu. Ustalono, że w gminie występuje problem
bezrobocia wśród kobiet w stopniu większym niż u sąsiadów
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w gminach o porównywalnych warunkach.
Kierownik GOPS powołuje 5-osobową GR z zadaniem przygotowania i opracowania projektu na rzecz kobiet w gminie, które
mają problemy na rynku pracy.
Ustalił skład GR następująco:
• kierownik GOPS – lider/moderator
• pracownik socjalny
• pracownik GOPS
• pracownik Urzędu Gminy (oddelegowany przez wójta
na prośbę kierownika GOPS)
• mieszkanka gminy – bezrobotna
Tak ustalony skład GR jest tylko przykładem. Równie dobrze
może być 3-osobowy czy 7-osobowy, w każdym razie powinna to
być grupa więcej niż 2 i mniej niż 10 osób.
GR na swoim pierwszym spotkaniu analizuje problem bezrobotnych kobiet w gminie i jego przyczyny. Na prośbę kierownika
GR, przygotowując się do spotkania, zbierała pełną dokumentację dotyczącą rynku pracy w gminie, najnowszych statystyk
na ten temat, sytuacji kobiet w gminie, wszelkich badań i dokumentów strategicznych, które można szukać w Urzędzie Gminy,
miasta czy powiatu, w GUS, w takich instytucjach, jak ROEFS,
Powiatowe Urzędy Pracy.
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Pierwsze spotkanie GR zakończyło się dobrym wynikiem
w postaci zdefiniowanych przyczyn złej sytuacji kobiet na rynku
pracy w tej gminie.
Wysoki poziom
bezrobocia
bezzrob
bociaa
wśród kobiet
kobieet

iskka wiedza
wiedzza
Bardzo niska
w zakresie
poszukiwanych dziś
przez pracodawców
zawodów

Tot lna
Totalna
nieznajomość
podstawowych zasad
skutecznego
poszukiwania pracy

Firmy
Firmy
nie zatrudniają
nowych osób,
a nowych
inwestorów brak

W ten sposób analiza problemów może być pogłębiona, dając logiczny układ przyczynowo-skutkowy. GR jest w stanie wypracować prawdziwe przyczyny tej złej sytuacji i na nich oprzeć
projekt oraz cele do osiągnięcia. Wystarczy kilka razy zadać pytanie: Dlaczego?
Dlaczego u nas jest wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet?
Bo u kobiet pozostających bez pracy wiedza wymagana przez
pracodawców jest bardzo słaba.
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Dlaczego ta wiedza jest bardzo słaba?
Bo wymogi dzisiejszej gospodarki się szybko zmieniają, a dodatkowe szkolenia są w mieście, a więc daleko, a transport kosztuje.
Płatne szkolenia są drogie, a większość kobiet nie stać na nie.
Analogicznie do drugiej i trzeciej przyczyny, GR stosuje tę
samą metodę pogłębienia analizy poprzez ponawiane pytanie:
Dlaczego?
GR, mając tę część pracy za sobą, może bez większych trudności przystąpić do zdefiniowania celów projektu. Cele projektu
są pozytywnym odbiciem lustrzanym problemów i przyczyn.
Niski poziom
bezrobocia wśród kobiet
naszej gminy

Cel nr 1
Kobiety bez pracy
posiadają odpowiedni
poziom wiedzy
w zakresie dziś
poszukiwanych zawodów
przez pracodawców
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Cel nr 2
Kobiety bezrobotne
wiedzą, jak skutecznie
poruszać się
na rynku pracy
i znają metody
poszukiwania pracy

Cel nr 3
Firmy w gminie
mocno się rozwijają
i zatrudniają
nowe osoby,
a nowych inwestorów
przybywa

Cele projektu
Mając w ten sposób określony cel główny i kilka celów szczegółowych, przychodzi czas na dokonanie wyboru strategicznego
projektu.
Czy w ramach przygotowanego projektu jesteśmy w stanie
osiągnąć wszystkie cele?
Analiza strategiczna w łatwy sposób odpowiada, że nie. Chcąc
wykorzystać EFS, który jest programem „miękkim”, a więc nie
inwestycyjnym, nie możemy wstawić celu szczegółowego nr 3
(patrz rysunek) do naszego projektu. Natomiast ten problem
szczegółowy może być przedmiotem odrębnego projektu w ramach np. WRPO, który jest z kolei „twardym” programem UE.
Reasumując, w tym przykładzie doszliśmy do określenia celu
głównego naszego projektu:
Niski poziom bezrobocia wśród kobiet naszej gminy.
Natomiast cele szczegółowe to:
kobiety bez pracy posiadają odpowiedni poziom wiedzy
w zakresie poszukiwanych przez pracodawców zawodów
kobiety bezrobotne wiedzą, jak skutecznie poruszać się
na rynku pracy i znają metody poszukiwania pracy
Proszę zwrócić uwagę, że prezentacja celów nie zawiera działań, które stanowią dopiero sposób ich osiągnięcia.
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Nie bój się cieni. One świadczą,
że gdzieś znajduje się światło.
Oscar Widle
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Grupa docelowa
O czym jest mowa
Ten rozdział nazywany jest także „analiza interesariuszy”.
Inaczej mówiąc, jest to odpowiedź na pytanie: Kto ma interes,
wpływ czy znaczenie dla naszego projektu? Słowo „interesariusz” bierze się z tłumaczenia angielskiego ”stakeholder”,
które oznacza: „ten kto ma interes w czymś”. W projektach
finansowanych przez Unię Europejską to osoby bądź instytucje, które mogą wpływać lub podlegać wpływowi projektu.
Ich oddziaływanie może być pozytywne lub negatywne. Wiedza na temat interesariuszy ma kluczowe znaczenie w kwestii
prowadzenia i skutecznego sfinalizowania projektu.
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Najważniejszym elementem analizy interesariuszy jest oczywiście opis grupy docelowej, tzn. opis grupy osób, która bezpośrednio skorzysta z projektu. Oceniający projekt musi mieć jasną
informację, że wnioskodawca zna swój temat, wie dla kogo realizuje projekt, jak dotrzeć do beneficjentów, jak ich przekonać.
Oceniający chce mieć pewność, że wnioskodawca wie dokładnie,
co go czeka i jest przygotowany na każdą ewentualność.
Oprócz bezpośrednich beneficjentów projektu, analiza ta dotyczy pozostałych interesariuszy. W zależności od tematyki projektu
mogą to być członkowie rodzin beneficjentów (młodych uczestników projektów), władz lokalnych, władz regionalnych, mediów,
dziennikarzy, pracodawców, opiekunów itp.

Jak to się robi
Poprzedni rozdział „Cele projektu” zakończyliśmy opisem
celów. Ten polega na analizie prowadzonej w ramach badania
środowiska projektu. Pierwszym krokiem w tej kwestii jest
znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
48

Grupa docelowa
• Kto może mieć wpływ na nasz projekt?
• Na kogo nasz projekt może mieć wpływ?
• Kto może pomóc w realizacji projektu?
• Kto może nam utrudnić pracę?
• Kto może być zaangażowany?
• Kto powinien być zaangażowany?
Kolejnym krokiem jest hierarchizacja interesariuszy:
• bezpośredni (główni)
• pośredni (drugorzędni)
• pozostali

Interesariusze główni
To potencjalni beneficjenci ostateczni naszego projektu, osoby
mogące korzystać bezpośrednio z projektu, ale także wykonawcy, którzy – tak jak potencjalni beneficjenci – mają bezpośredni
wpływ na projekt.

Interesariusze drugorzędni
To osoby i instytucje, które powinny być zaangażowane w realizację projektu, np. pracodawcy w przypadku projektów rozwoju zasobów ludzkich na rynku pracy, instytucje społeczne w przypadku projektów ochrony ludzi przed wykluczeniem społecznym,
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czy wreszcie rodzice w przypadku projektów dla dzieci i nieletnich bądź osób niepełnosprawnych.

Pozostali interesariusze
To osoby lub instytucje, które nie odgrywają żadnej roli w projekcie, ale są związane z jego tematyką, np. wyspecjalizowane
organizacje, media, władze regionalne, podmioty odpowiedzialne
za strategię planowania i rozwoju itp.
Po zidentyfikowaniu i pogrupowaniu interesariuszy należy
odpowiedzieć na pytania:
• Jaką rolę ma pełnić dana grupa interesariuszy?
• Jak związać daną grupę, aby wpływ na nasz projekt
był jak najlepszy?
• Czy mogą oni być włączeni na etapie przygotowania
projektu, czy dopiero na etapie realizacji?
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Na co uważać

?

Optymalna liczba uczestników
Zastanów się dobrze przy określeniu liczby uczestników
w projekcie szkoleniowym czy doradczym. Pierwszym odruchem
często jest chęć pracy z jak największą liczbą osób, ale praktyka
pokazuje, że w tym punkcie konieczna jest największa ostrożność. Prawda jest taka, że ludzie nie lubią się szkolić, chyba że
czegoś bardzo potrzebują. W tym tkwi cała skuteczność oraz
mądrość identyfikacji potrzeb. Szybkie i lekkomyślne szafowanie ogromnymi wskaźnikami beneficjentów może prowadzić do
bardzo przykrych sytuacji, w których realizator projektu, mając
trudności z rekrutacją ludzi na szkolenia, ale chcąc osiągnąć
wpisane wskaźniki, zaczyna stosować niedozwolone sposoby, jak
„rekrutację na siłę”, tzw. łapanki. Bywały nawet projekty tak
źle zaplanowane, że organizatorzy szkoleń płacili za obecność
i podpisanie listy obecności, co jest nielegalne.
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Opisz obszernie proces rekrutacji
Pamiętaj, że może być tak, iż wiele projektów zachęci tych
samych beneficjentów, co my. Opis sposobu rekrutacji musi być
obszerny (metoda, techniki, kanały informacyjne) i uzasadniać,
że wybór metod zapewnia realizację planów.

Określ, kto może brać udział w projekcie
Pamiętaj, aby określić jasne kryteria kwalifikowania uczestników w projekcie, czyli beneficjentów. Projekt powinien mieć
jasne reguły rekrutacji, pozbawione elementów dyskryminacji,
z pełną transparentnością.

Przewiduj każdą sytuację
Należy przede wszystkim ustalić regułę działania w przypadku zgłoszenia większej liczby kwalifikowanych beneficjentów
niż można przyjąć. W ostateczności reguła „decyduje kolejność
zgłoszeń” jest potencjalnym rozwiązaniem.

Jasne zasady liczenia wskaźników
W tym punkcie należy uważać, aby każdy wskaźnik przedstawić wyraźnie w sposób pełny i dokładny. Dla przykładu
wskaźnik dotyczący liczby uczestników szkoleń powinien być
52

Grupa docelowa
sprecyzowany, czy np. chodzi o liczbę osób nie powtarzających się.

Proces rekrutacji – licz na siebie
Często instytucje przygotowujące projekty PO KL piszą wprost,
że rekrutacją w ich projekcie zajmie się Powiatowy Urząd Pracy (PUP), bez właściwego uzgodnienia kwestii partnerstwa
z tą instytucją. PUP jest instytucją z własnymi licznymi zadaniami i własnymi projektami systemowymi. Na ogół PUP nie wyraża zgody na tego typu dodatkowe zadania.

Liczba uczestników – z góry określona
Organizując szkolenia w ramach projektów EFS trzeba
z góry, w momencie przygotowania projektu, określić liczbę jego
uczestników. Logika podpowiada, aby liczbę określić w trakcie
realizacji projektu, po przeprowadzeniu kampanii promocyjnej.
Wówczas zobaczymy, ile osób się zgłosi. Niestety nie ma takiej
możliwości i dlatego przy opracowaniu wniosku należy wnikliwie
analizować sytuację grup docelowych i dokładnie określić liczbę
uczestników, jako wskaźnik do osiągnięcia.
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Praktyczny przykład
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Załóżmy, że nasza koncepcja obejmuje projekt o zasięgu powiatowym (np. 5 gmin zachodniej Wielkopolski). Projekt jest
związany ze złą sytuacją na obszarach wiejskich, a szczególnie z
problemami pewnej części rolników i ich rodzin. Analiza sytuacji
pokazała, że agroturystyka mogłaby być skutecznym rozwiązaniem dla niektórych z nich.
W tym przypadku analiza interesariuszy może wyglądać
następująco:
interesariusze główni:
• rolnicy mieszkający na terenie powiatu z wykształceniem
co najmniej podstawowym, mający mniej niż 60 lat
i chcący uzyskać dochód z działalności pozarolniczej –
agroturystycznej
• domownicy
• potencjalni klienci
• specjaliści od agroturystyki
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interesariusze drugorzędni:
• firmy hotelowe, gastronomiczne
• biura turystyczne
interesariusze pozostali:
• Starostwo Powiatowe
• gminy na terenie, których projekt jest realizowany
• media
• instytucja wdrażająca program wspierający agroturystykę
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Trzeba mieć dużo cierpliwości,
by się jej nauczyć.
Stanisław Jerzy Lec
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O czym jest mowa
We wszystkich wnioskach o dotacje z UE zawsze występuje
pytanie:
Jakie są przewidziane działania w projekcie?
Jest to także istotne pytanie. Od odpowiedzi na nie zależy
ocena projektu:
• albo to jest dobrze przemyślany projekt
i warto go dotować
• albo to jest źle przygotowany projekt, na który nie warto
marnować pieniędzy, w dodatku publicznych
(unijne środki są publiczne)
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Opis działań dokonuje się po fazie analizy (patrz: rozdział „Cele
projektu”), przechodząc do fazy planowania konkretów. W tym
polu opisujemy bardzo konkretnie, precyzyjnie i w różnych formach
(tekst, rysunek, tabela itp.) to, co będzie się działo.
Działania mogą stanowić:
• szkolenia
• kursy
• konferencje
• wyjazdy studyjne
• konkursy
• prace modernizacyjne
• zakup mebli
• zakup sprzętu
• działania promocyjne
• działania dotyczące zarządzania projektem
Dobry projekt przewiduje wyłącznie te działania, które są
niezbędne do osiągania celów. Rozmiar działań jest także ograniczony do minimum niezbędnego dla projektu, a koszt ich mieści się w rozsądnych granicach rynkowych.
Ocena projektu zależy od proponowanych działań, gdyż zawsze istnieje obawa, że działania nic nie wnoszą, a pieniądze
publiczne są wyrzucane w błoto.
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Jak to się robi
Rozdział „Cele projektu” zakończyliśmy opisem celów szczegółowych wybranych w ramach analizy strategicznej, którą sformułowaliśmy jak następuje:
CEL GŁÓWNY:
Niski poziom bezrobocia wśród kobiet naszej gminy
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kobiety bez pracy posiadają odpowiedni
poziom wiedzy w zakresie poszukiwanych
przez pracodawców zawodów
2. Kobiety bezrobotne wiedzą jak skutecznie poruszać się
na rynku pracy i znają metody poszukiwania pracy
Weźmy sobie cel szczegółowy nr 1.
Odpowiadamy na pytanie:
Co należy zrobić, aby kobiety bez pracy w naszej gminie posiadały wiedzę w zakresie najbardziej poszukiwanych przez prawodawców zawodów?
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Wydaje się oczywiste, że aby zidentyfikować te zawody,
które są przez pracodawców poszukiwane, powinniśmy to
zrobić, na początku pracy nad projektem, w ramach analizy
problemów.
Możliwa odpowiedź może mieć taki kształt:

Wiedza na temat
pożądanych zawodów

Komputery
· Windows
· Word
· Exel
· Power Point
· Internet
· E-mail

Języki obce
· angielski
· niemiecki
· rosyjski
· hiszpański

Pisanie projektów
· przygotowanie
wniosków EFS
· zarządzanie
projektami UE

Tak sformułowana odpowiedź może być dobrym rozwiązaniem
na projekt pod warunkiem, że potrafimy uzasadnić ten wybór.
Tzn. że w czasie opracowania wniosku dla określonego terenu
działania projektu, umiejętności w zakresie komputerów, języków
obcych i zarządzania projektami są najbardziej poszukiwanymi
umiejętnościami lokalnych pracodawców, zarówno prywatnych,
jak i publicznych.
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Analogicznie postępujemy w przypadku drugiego celu szczegółowego:

Umiejętności
autoprezentacji

Umiejętności
bezpośredniego
kontaktu
pracodawcą
z pr
raacoodaw
wcą

Wiedza na temat
zakładania
własnej działalności
gospodarczej
go
ospoodarcczej

Wiedza na temat
poruszania się na rynku pracy
i metod poszukiwania pracy

Wsparcie
psychologiczne

Umiejętności
aktywnego
poruszania się
na rynku pracy

Umiejętności
tworzenia
dokumentów
aplikacyjnych

Oba schematy pokazują, że wiemy, jakiego rodzaju działania
będziemy realizować. Jednak czekają nas szczegóły, które musimy ustalić. Szczegóły dotyczą liczby godzin, dni, uczestników,
trenerów, wykładowców itd.
W dalszej części tego rozdziału przedstawiony jest przykład
szczegółowego rozwiązania harmonogramu działań.
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Działania nie służą rozwiązaniu problemów
funkcjonowania wnioskodawcy
Nie wolno wykorzystywać projektów EFS do rozwiązania własnych
problemów realizatora. Oceniający to zazwyczaj osoba doświadczona, która od razu widzi, czy oferta zawiera działania proponowane
nie dla potrzeb projektu, lecz dla własnych potrzeb wnioskodawcy.
Dotyczy to szczególnie zakupów i kosztów osobowych. Chcąc wykorzystać program, tracimy często wartościowe projekty, nie mówiąc
o stracie czasu i pracy na przygotowanie wniosku. Poza tym, nawet
jeżeli „to przejdzie”, bardzo prawdopodobnie „wyjdzie w kontroli”.
Więc takie postępowanie się nie opłaca.
Dwa działania występują niemal zawsze w projektach EFS:
• promocja i rekrutacja
• zarządzanie projektem
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Kompleksowość działań
Pamiętaj, aby w Twoim projekcie zaproponować kompleksowe działania, jak tylko to jest możliwe i uzasadnione. Lepiej zaplanować mniej
beneficjentów, ale za to działania „bogatsze”, czyli kompleksowe, aby
zapewnić maksimum skuteczności rezultatu dla beneficjentów.
Jeżeli posługujemy się przykładem problemu dużej liczby osób
pracujących w rolnictwie w naszym powiecie, agroturystyka może
być szansą dla części z nich. Kompleksowość działań w naszym
przykładzie może polegać na tym, że oprócz klasycznych szkoleń
na temat agroturystyki planujemy warsztaty dotyczące budowy
koncepcji gospodarstw agroturystycznych, wyjazdy studyjne do
wybranych, dobrze działających jednostek, debaty z ekspertami,
konsultacje indywidualne przez jakiś czas (np. pół roku) itp.
Jak widać, kompleksowość polega na tym, że plan działań
obejmuje rozmaite propozycje, spójne ze sobą i tworzące całość,
która powinna odpowiadać na potrzeby beneficjentów.

Pamiętaj o politykach horyzontalnych UE
Nie wolno zapomnieć o politykach horyzontalnych UE,
a przede wszystkim o:
• równości szans między ludźmi (kobiety, niepełnosprawni,
osoby pochodzące z obszarów wiejskich,
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mniejszość narodowa, mniejszość seksualna itp.)
• ochrona środowiska
• społeczeństwo informacyjne (SI)
• innowacje i nowe technologie
Niektóre projekty wprost dotyczą tych zagadnień i oczywiście
wtedy każdy z nich ma na nie pozytywny wpływ (odpowiedź na
pytanie z wniosku aplikacyjnego). Są także projekty, które nie
mają związku np. z ochroną środowiska. Wtedy oczywiście piszemy, że projekt ma neutralny wpływ, zaś nigdy negatywny, bo inaczej aplikacja zostanie odrzucona. Niemniej należy zawsze zadać
sobie pytanie, czy jednak nasz projekt, który z założenia nie ma
związku z daną polityką horyzontalną UE, rzeczywiście żadnego
związku nie ma? Na przykład, czy szkolenia dla bezrobotnych na
temat zakładania własnej działalności gospodarczej mają wpływ
na budowę społeczeństwa informacyjnego? Owszem, mają pozytywny wpływ, gdyż beneficjenci mają moduł „bankowość internetowa” i w ten sposób mamy pozytywny wpływ na budowę SI.
W kwestii równości płci zawsze, tam gdzie można, warto zadeklarować, że damska część beneficjentów projektu będzie co
najmniej równa męskiej części. Taka deklaracja jest pozytywnie
odbierana w kontekście unijnej polityki równych szans. Jeżeli
mamy obawę, że to może być trudne do zrealizowania, deklarację
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możemy ograniczyć do braku dyskryminacji przy rekrutacji, a
dostęp do niej będą miały zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Nie zapomnij napisać wprost: „Projekt jest zgodny,
bądź ma pozytywny wpływ na daną unijną politykę”
lub co najmniej „Projekt ma neutralny wpływ na daną
politykę horyzontalną UE”.

Kwestia promocji projektu
Należy odróżnić kwestię promocji projektu w celach rekrutacyjnych od promocji projektu w celach wypełnienia wymogu
Komisji Europejskiej o informowaniu o projektach finansowanych z UE.
Pierwsza kwestia dotyczy potrzeby dotarcia z informacją
o projekcie do niemal wszystkich potencjalnych beneficjentów
rożnymi kanałami (ulotki, plakaty, gazety, radio, tv, strona internetowa, konferencje, spotkania informacyjne itp.)
Druga kwestia dotyczy obowiązujących rozporządzeń Komisji
Europejskiej w sprawie promocji projektów UE. Inaczej mówiąc,
jeżeli dostaniemy unijną dotację, należy o tym fakcie informować
innych (konferencje, tablice, loga na wszystkich dokumentach,
gadżety, udział w różnych imprezach itp.)
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Załóżmy, że nasza koncepcja obejmuje projekt o zasięgu powiatu (5 gmin we wschodniej Wielkopolsce), w którym występuje duże bezrobocie. Analiza problemu doprowadziła do tego,
że zdecydowaliśmy się na projekt dla 100 beneficjentów. Postanowiliśmy zrealizować go w ciągu półtora roku.

Działanie nr 1: Zarządzanie projektem
Zarządzanie:
Kierownik projektu
(1/2 etatu)

18 miesięcy

Asystent ds. finansowych
(1/2 etatu)

18 miesięcy

Asystent ds. merytorycznych
(3/4 etatu)

18 miesięcy

Specjalista ds. informacji,
rekrutacji i promocji (1/2 etatu)

18 miesięcy
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Zakupy:
• laptop (2)
• rzutnik (1)
• mebel (1)

Działanie nr 2: Promocja
i rekrutacja projektu
• ulotki (2000 sztuk)
• plakaty (50 sztuk)
• spoty radiowe i tv (8 radio + 2 tv)
• artykuły sponsorowane w prasie (1 artykuł)
• strona internetowa (budowa przez 1 miesiąc
+ utrzymanie przez pozostałe 17 miesięcy)
• mailing (średnio 200 zł na miesiąc)
• spotkania informacyjne (5 spotkań w gminach)
• konferencje promujące projekt (3 konferencje)

Działanie nr 3: Warsztaty psychologiczne
• zajęcia grupowe – 10 osób po 8 godzin,
tj. 10 grup 10-osobowych = 100 osób
• zajęcia indywidualne – 1 godzina na osobę, tj. 100 godzin
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Działanie nr 4: Warsztaty
z doradcą zawodowym
• indywidualne doradztwo – 3 godziny na osobę
(indywidualny plan działania, kwestionariusz potencjału
zawodowego), tj. 300 godzin
• warsztat adaptacyjny dla grup 10-osobowych po 24
godziny (techniki poruszania się na rynku pracy, dokumenty
aplikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne), tj. 24 godziny
x 10 grup = 240 godzin lub 30 dni (3 dni X 10 grup)
• opracowanie profilu kompetencyjnego – 2 godziny
na osobę, tj. 200 godzin

Działanie nr 5: Zakładanie własnej
działalności gospodarczej
• zajęcia grupowe – 24 godziny dla 3 grup 10-osobowych
(3 dni), tj. 24 x 3 grupy = 72 godzin lub 9 dni
• konsultacje – 4 godziny x 30 osób = 120 godzin

Zarządzanie projektem
Działania związane z zarządzaniem projektem są prezentowane w sposób jasny. W ramach projektu pracować będzie zespół
4 osób: 3 osoby w wymiarze ½ etatu, tzn. że poświęcają połowę
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czasu pracy na realizację projektu i jedna osoba w wymiarze
¾ etatu. Ten wybór jest subiektywny i wynika z doświadczenia
oraz zdrowego rozsądku.
W ramach zarządzania projektem pamiętamy o ewaluacji
projektu. Badania ankietowe są przewidziane, aby sprawdzić
w toku realizacji projektu, czy planowane działania przyniosą oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie projekt zostanie
zmodyfikowany zgodnie z wnioskami ewaluacji. Badania należy
zaplanować w czasie i w budżecie, bo prawdopodobnie ta praca
zostanie zlecona na zewnątrz.
Raporty mid-term i ex-post są działaniami kontraktowymi
(jeżeli projekt zostanie przyjęty, działania będą przewidziane
w umowie o dotację). Raportowanie jest ważną czynnością,
która musi być uwzględniona w harmonogramie oraz zarządzaniu projektem.

Zakupy
Przewidujemy w tym przykładowym projekcie zakup 2 laptopów. Jeden byłby dla specjalisty ds. merytorycznych, gdyż ta
osoba jest najmocniej zaangażowana w sprawy techniczne projektu. Drugi zaś będzie laptopem do szkoleń, spotkań, prezentacji
i razem z rzutnikiem tworzy narzędzie szkoleniowe. Zakup mebli
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dotyczy szafy zamykanej na klucz do przechowywania dokumentacji projektu, mającej charakter poufny.

Promocja i rekrutacja
Przewidujemy aż 7 kanałów informacyjno-promocyjnych.
Tyle potrzebne jest dla zapewnienia dwóch celów. Pierwszy to
skuteczna kampania informacyjna, aby każda osoba w powiecie
(obszar projektu) mogła mieć szansę uczestnictwa w projekcie.
Jak uczy praktyka, aby zrekrutować 100 osób, należy dotrzeć
z rzetelną informacją do grupy co najmniej kilka razy większej.
Drugi cel to promocja samego projektu, Unii Europejskiej i jej
polityki spójności, powiatu, gminy oraz samego wnioskodawcy.
Każdy projekt finansowany z UE musi być promowany we właściwy sposób. Działania będą realizowane masowo na etapie początkowym (pierwszy i drugi miesiąc) na potrzeby rekrutacyjne,
ale również w dalszych miesiącach już na potrzeby promocyjne.

Działania szkoleniowe
Projekt przewiduje 3 różne warsztaty dla beneficjentów. W celu
zapewnienia skuteczności działań, praca będzie realizowana w
małych 10-osobowych grupach. Przewidujemy, że 100 osób zostanie przeszkolonych w ramach 2 modułów:
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• warsztaty psychologiczne
• warsztaty z doradcą zawodowym
W rezultacie tych warsztatów wybierzemy 30 osób, które
mają potencjał do założenia własnych firm i im będzie proponowany dodatkowy warsztat:
• zakładanie własnej działalności gospodarczej
wraz z konsultacjami
W ten sposób przedstawione działania pokazują całkowity
plan realizacji projektu. Jak widać, działania są podzielone na
komponenty spójne i logiczne, odpowiadające najważniejszym
grupom jednolitych prac w projekcie.
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Czas się nie spieszy.
To my nie nadążamy.
Lew Tołstoj
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Harmonogram
O czym jest mowa
Harmonogram to planowane działania projektu w czasie jego
trwania. Przede wszystkim chodzi o to, że każdy projekt ma
określony czas trwania (w latach, miesiącach). W trakcie przygotowania projektu przychodzi moment, kiedy na pytanie: „Jak
długo będzie trwać nasz projekt?”, trzeba będzie odpowiadać.
Oczywiście należy dostosować się do wymogów instrukcji konkursowej, która niemal zawsze określa maksymalny czas trwania projektów. Należy jednak określić optymalną opcję w przypadku każdego projektu.
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Harmonogram to także kalendarz zadań na dni, tygodnie
czy miesiące. Inaczej mówiąc, określamy terminy rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności w projekcie.
W praktyce harmonogram przedstawiany jest na jednej stronie A4, a jeżeli projekt jest kompleksowy – na stronie A3, na której można zobrazować w czasie każdą czynność (działanie). Ze
względu na jego wizualizację, to bardzo praktyczne narzędzie.
Całe życie projektu jest na jednej stronie!
Dla doświadczonej komisji oceny projektów harmonogram jest
bardzo ważnym dokumentem. W krótkim czasie można bowiem
sprawdzić spójność organizacyjną projektu, czy wnioskodawca
zdaje sobie sprawę z trudności organizacyjnych projektu, czy przewidział czas na wszystkie czynności, zwłaszcza czasochłonne itd.

Jak to się robi
Zespół realizujący projekt powinien określić czas trwania
każdej czynności w projekcie. Każdy członek zespołu określa
czas czynności, które mu podlegają. W razie potrzeby można
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konsultować się z ekspertami. Koordynator projektu czuwa nad
całością. Metoda ta opiera się na doświadczeniu i kompetencji
członków zespołu projektowego.
Można wykorzystać znane techniki, jak wykres Gantta, które mogą być bardzo przydatne w przypadku kompleksowych
projektów. Najważniejsze w tym punkcie jest to, że wszystkie
czynności, mniejsze i większe, podstawowe i drugorzędne, są
uwzględnione, widoczne na harmonogramie i dokładnie rozpracowane w czasie. Wszystkie potrzebne czynności są brane
pod uwagę, włącznie z czasem na refleksje, spotkania, czytanie
dokumentów itp. Harmonogram jest instrumentem planowania
i kontroli projektu.
W harmonogramie lepiej najpierw nie pisać konkretnych dat
i terminów kalendarzowych (styczeń, luty itd.), lecz w neutralnych jednostkach czasu (tydzień 1, miesiąc 3 itp.).
Czasami trudno określić, kiedy się skończy proces oceny
projektów, podpisywania umów, a więc rozpoczęcia samego
projektu.
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Czas na zamówienia publiczne
Nie wolno zapomnieć o czynnościach, które z mocy prawa muszą trwać jakiś czas, jak np. zamówienia publiczne. W projektach
PO KL mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi, więc zakupy
czy podwykonawstwa podlegają Prawu zamówień publicznych.

Daj sobie czas na wszystko
Oprócz działań czysto merytorycznych, w projektach musimy
pamiętać o czynnościach „mniej widocznych”, jak:
• czas na zorganizowanie zespołu projektowego
• czas na cykliczne spotkania zespołu koordynacyjnego
• czas na sporządzenie raportów i sprawozdań
• czas na analizę dokumentacji, rozporządzeń
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Dziel czynności na grupy i/lub na etapy
Bardzo pomocna w harmonogramie jest technika dzielenia
czynności na „komponenty”. Wtedy wnioskodawcy jest łatwiej
opracować taki dokument, a oceniający i ludzie z zewnątrz otrzymują bardziej przejrzysty kalendarz.

Rożne szkolenia – rożne komponenty
Jeżeli przewidujesz w swoim projekcie szkolenia o różnej tematyce, skierowane do różnych grup docelowych, trzeba je odrębnie
uwzględnić w harmonogramie, np. jeden komponent na jeden rodzaj szkolenia.

Niedoszacowanie
Częstym błędem jest złe oszacowanie czasu trwania działań
projektu. Pamiętaj: projekt często jest dodatkowym zadaniem
dla części załogi, która ma swoje podstawowe obowiązki do wykonania w tym samym czasie.

Czynności powiązane
Należy uważać na sprawy logistyczne. Niektóre czynności są
powiązane ze sobą i należy zachować logikę planowania. Oceniający od razu widzi w harmonogramie błędy tego typu, że np.
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planowana czynność nr 2 zaczyna się przed końcem powiązanej
czynności nr 1, a wiadomo, że warunkiem rozpoczęcia czynności
nr 2 jest zakończenie czynności nr 1. To są sprzeczności widoczne dla fachowców.

Trochę czasu na początku i na końcu
Praktyka pokazuje, że należy zostawić co najmniej pierwszy
miesiąc wyłącznie na przygotowanie procedur i dokumentów
do zarządzania merytorycznego i finansowego. Ostatni miesiąc
zostawiamy zazwyczaj na końcowe rozliczenie projektu.

Praktyczny przykład

!

Weźmy poprzedni przykład.
Projekt o zasięgu jednego powiatu (5 gmin we wschodniej
Wielkopolsce), w którym występuje duże bezrobocie. Projekt
dla 100 beneficjentów trwa półtora roku.
Dla tak ustalonej koncepcji wdrażania projektu (patrz: „Działania”) możemy mieć następujący harmonogram działań:
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Nazwa działania
/zadania

1

2

3

4

R

O

K

5

6

7

1
8

9

10

11

12

R

O

K

1

2

3

2
4

5

6

komponent 1:
zarządzanie
projektem
przygotowanie
dokumentacji
projektowej
i organizacja biura
zakupy
identyfikacja
i rekrutacja
wykonawców
bieżąca realizacja
projektu
spotkania
koordynacyjne
monitoring
i ewaluacja
rozliczanie
i sprawozdawczość
komponent 2:
promocja
projektu
i rekrutacja
produkcja ulotek
produkcja plakatów
dystrybucja ulotek
i plakatów
spoty radiowe
spoty telewizyjne
strona internetowa
- założenie
strona internetowa
- utrzymanie
spotkania
informacyjne
w gminach
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Nazwa działania
/zadania
mailing
ustalenie grup
szkoleniowych
konferencje
promujące projekt
komponent 3:
warsztaty
psychologiczne
przygotowanie
materiałów
szkoleniowych
zajęcia grupowe
zajęcia
indywidualne
komponent 4:
warsztaty
z doradcą
zawodowym
doradztwo
indywidualne
warsztaty
adaptacyjne
opracowanie
profilu
kompetencyjnego
komponent 5:
zakładanie własnej
działalności
gospodarczej
przygotowanie
materiałów
szkoleniowych
zajęcia grupowe
konsultacje
indywidualne
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1

2

3

4

R

O

K

5

6

7

1
8

9

10

11

12

R

O

K

1

2

3

2
4

5

6

81

Ten może rządzić innymi,
kto potrafi kierować sobą.
Solon
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Zarządzanie projektem
O czym jest mowa?
Projekt to kwestia poważnej odpowiedzialności wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów. Realizując projekt odpowiadamy za swoją renomę, za wizerunek instytucji wdrażającej
(minister, marszałek województwa) oraz za sytuację osób zaangażowanych w projekcie. Wreszcie odpowiadamy za poważne kwoty publicznych pieniędzy. Dlatego wnioskodawca musi
zapewnić zespół ludzi zdolnych do prowadzenia wszystkich
spraw przez cały czas trwania projektu. Zespół zarządzający
projektem pracuje na co dzień w kontakcie z beneficjentami, instytucją wdrażającą, partnerami, podwykonawcami, ekspertami, wykładowcami, prowadzi księgowość projektu, opracowuje
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raporty dla instytucji wdrażającej, realizuje zadania zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
W związku z powyższym istotną kwestią jest to, że we wniosku piszemy o tym w sposób dokładny i przekonujący, mianowicie
odpowiadając na podstawowe pytania:
• Jaka jest koncepcja pracy zespołu zarządzającego
projektem?
• Z ilu osób składa się zespół?
• Jakie są kompetencje (zadania) każdego członka zespołu?
• Jaki jest stosunek każdego członka zespołu
do wnioskodawcy (pracownik etatowy czy z zewnątrz)?
• Jaki jest czas pracy na rzecz projektu każdego członka
zespołu?
• Czy realizujemy projekt samodzielnie,
czy z kimś (partnerstwo)?
• Jeżeli przewidujemy partnerstwo, to z kim? Jak wygląda
podział odpowiedzialności i zadań?
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Jak to się robi
Najpierw odpowiadamy na pytanie, czy przewidujemy partnerstwo w projekcie. Pamiętajmy, że w takim przypadku mówimy o
konsorcjum, które musi mieć lidera. Ta kwestia musi być rozstrzygnięta od początku. Lider ma istotną funkcję, podpisuje w imieniu
konsorcjum umowę o dotację z Instytucją Wdrażającą, na jego
konto wpływają pieniądze z dotacji, następnie on przelewa otrzymane środki zgodnie z planem do partnerów. W projekcie należy
opisać zakres odpowiedzialności każdego z partnerów i zasady
współpracy między nimi. Reasumując kwestię partnerstwa, należy
podjąć decyzję na podstawie planowanych działań i odpowiedzi,
czy jesteśmy w stanie sami wszystko poprawnie prowadzić, czy lepiej to zrobić z kimś w partnerstwie, np. dwie gminy sąsiadujące.
Jeżeli decydujemy, że sami zrealizujemy projekt, wtedy sami
odpowiadamy za jego realizację. Niemniej, możemy zatrudniać
osoby z zewnątrz na umowę zlecenia, czy na umowę o dzieło,
do pełnienia określonych funkcji zarządczych w projekcie.
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Partnerstwo jest modne
Niektóre konkursy dają wprost dodatkowe punkty za partnerstwo w projekcie. Potencjał dwóch czy więcej podmiotów jest
pewniejszy niż potencjał pojedynczego. Poza tym partnerstwo to
dowód, że projekt jest atrakcyjny, skoro interesuje wielu, którzy
chcą wziąć na siebie część odpowiedzialności za jego realizację.
Wreszcie pokazuje, że mamy do czynienia z instytucjami, które potrafią współpracować, wspólnie przygotować i realizować
przedsięwzięcia z korzyścią dla każdej z nich.

Odróżnij partnerstwo od podwykonawstwa
Partner jest instytucją wymienioną we wniosku, uczestniczy w realizacji projektu, wnosi do niego wkład techniczny, ludzki i finansowy. Partner jest wspólnym realizatorem projektu, w takim samym
stopniu, co lider. Partner musi być znany w momencie składania
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projektu. Z partnerem lider podpisuje umowę partnerską, która
jest oficjalnym załącznikiem do umowy o dotację. Partner zazwyczaj musi spełniać te same wymogi kwalifikowalności, co lider.
Dla przykładu, jeżeli w dokumentacji konkursowej jest napisane,
że wnioskodawcą może być tylko jednostka samorządowa lub organizacja pozarządowa, to partnerem nie może być instytucja,
która nie należy do tych dwóch kategorii, np. firma komercyjna.
Natomiast podwykonawcą jest osoba lub pomiot, który realizuje część projektu na zamówienie. Podwykonawca jest wyłoniony zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Nie trzeba podpisywać umowy partnerskiej z podwykonawcą i nie musi – wręcz nie
może – być on znany w momencie składania wniosku. Wyłoniony
zostanie w trakcie realizacji projektu.

Podwykonawstwo w kompetencjach
zarządzających i merytorycznych
Jak już wcześniej wspomniano, można zatrudniać osoby z zewnątrz do wykonywania niektórych prac z zakresu zarządzania
projektem. To jest rodzaj podwykonawstwa stosunkowo rzadko
spotykany w projektach realizowanych w ramach PO KL w Polsce.
Instytucje wolą oddelegować własnych pracowników do funkcji
zarządzania projektem.
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To może dotyczyć takich funkcji, jak:
• koordynator projektu (kierownik projektu, menedżer)
• asystent koordynatora
• księgowy
• sekretariat projektu
• specjalista ds. promocji i rekrutacji
• specjalista ds. monitoringu
Natomiast bardziej rozpowszechnione jest podwykonawstwo
w części merytorycznej, jak:
• wykładowca
• trener
• doradca
• konsultant
• ekspert
• catering
• organizacja konferencji, seminarium, festynu

Ograniczony czas pracownika etatowego
Przy planowaniu prac grupy zarządzającej zaangażowanej
w realizację projektu, szczególnie etatowych pracowników wnioskodawcy, trzeba pamiętać, że ich czas jest ograniczony. Zwykle
pracownik pracuje 5 dni w tygodniu przez 8 godzin. W tym czasie
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etatowy pracownik musi przede wszystkim pełnić swoje obowiązki
wynikające z umowy o pracę. Angażując pracownika w realizację
projektu unijnego np. przez rok, należy dobrze analizować jego
sytuację pod tym względem, bo czas pracy nad projektem mieści
się w ramach jego etatowego czasu pracy. Nie są zalecane ani
dodatkowe umowy-zlecenia z własnym pracownikiem, ani nadgodziny, które tylko komplikują realizację projektu. Stąd rada,
aby się zastanowić nad zleceniem pewnych czynności dotyczących
zarządzania projektem na zewnątrz.

Zmień zakres obowiązków
Dla pracowników etatowych zaangażowanych w realizację
projektu należy pamiętać o zmianie zapisów w umowie o pracę
oraz w zakresie obowiązków.

Cykliczne spotkania koordynacyjne
Koordynacja projektów wymaga właściwego przepływu informacji
między członkami zespołu zarządzającego. Koordynator czy kierownik projektu powinien się z nimi spotykać cyklicznie (co tydzień, co
miesiąc), aby podsumować poprzedni okres i omówić plan realizacji następnego. Spotkania cykliczne są potrzebne do monitorowania
działań i dokonania ewentualnych korekt w trakcie trwania projektu.
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Zostaniemy przy tym samym przykładzie, co poprzednio tzn.:
Projekt o zasięgu jednego powiatu (5 gmin we wschodniej Wielkopolsce). Projekt dla 100 beneficjentów, a realizacja w ciągu
półtora roku.
Patrząc na ten przykład widzimy, że rozmiary projektu nie są
wielkie. Wybór strategii zarządzania nim powinien być adekwatny do potrzeb oraz do stopnia jego pracochłonności i kompleksowości.
Przede wszystkim w naszym przykładzie musimy ustalić kwestię kierowania projektem. Kierownik, koordynator, menadżer,
czy jeszcze inne nazewnictwo, musi być choćby dlatego, że każdy
projekt powinien mieć swojego szefa. Kierownik odpowiada za
całość w projekcie, choć może mieć do pomocy zespół współpracowników oraz fachowców i ekspertów, jeżeli to jest konieczne.
Zazwyczaj kierownik projektu jest zaufaną osobą wnioskodawcy. W tym przykładzie wnioskodawcą jest jednostka samorządu
terytorialnego, a więc kierownik powinien być pracownikiem np.
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Urzędu Gminy. Wójt ma do tej osoby zaufanie i jest pewien, że
projekt zostanie zrealizowany zgodnie z regułami sztuki. Wójt
oddeleguje pracownika na okres trwania projektu, tj. półtora
roku. Należy w tym momencie podjąć decyzję, w jakim wymiarze
czasu. To zależy od wielkości projektu i jego kompleksowości.
Dla naszego przykładu przyjmiemy połowę czasu pracy, czyli ½
etatu. Dlatego w projektach tego typu jego koordynator rzadko
jest osobą z zewnątrz (przynajmniej w przypadku projektów realizowanych przez GOPS, MOPS, PCPR).
W tym przykładzie proponuje się także asystenta ds. finansowych. Tutaj powinna działać ta sama reguła, co w przypadku
kierownika. Często jest to pracownik księgowości wnioskodawcy.
Proponowany wymiar czasu pracy ½ etatu w tym przykładzie
może być kwestionowany przez Instytucję Pośredniczącą IP (WUP
w Poznaniu). Kwestia ta może być przedmiotem negocjacji z IP,
które mogą się zakończyć kompromisem, np. ¼ etatu. To stanowisko jest raczej zarezerwowane dla pracowników etatowych
wnioskodawcy, bo z reguły szefowie (wójtowie) raczej wolą, aby
obce osoby nie miały dostępu do dokumentów finansowych urzędu, a specjalista ds. finansowych musi je mieć, aby poprawnie
prowadzić sprawy finansowe projektu.
Asystent ds. merytorycznych to osoba, która będzie głównym
91

organizatorem wydarzeń (szkoleń, konferencji, spotkań itp.). Osoba ta dba o logistykę, utrzymuje kontakt z uczestnikami, prelegentami, podwykonawcami, trenerami itd. Asystent merytoryczny
uczestniczy w każdym wydarzeniu i reprezentuje wnioskodawcę.
Dba o to, aby organizacyjnie wszystko odbywało się perfekcyjnie
oraz o sprawy monitoringu wskaźników i ewaluacji (ankiety ewaluacyjne, rozmowy z beneficjentami ostatecznymi). Kontroluje także
pracę wykonawców, zarówno merytorycznych (prelegenci, szkoleniowcy, trenerzy), jak również kwestie cateringu, wynajmu sali,
sprzętu itp. Asystent ds. merytorycznych może być etatowym pracownikiem lub osobą z zewnątrz, zatrudnioną przez wnioskodawcę
na umowę-zlecenie na czas trwania projektu. Kwestia zatrudnienia
zależy od tego, czy może oddelegować do pracy w projekcie kolejnego etatowego pracownika. Mając świadomość, że oddelegowani
do pracy w ramach projektu muszą zrezygnować z części swych
zadań urzędowych, wójt może się zdecydować na pozyskanie osoby
z zewnątrz. Pamiętać należy, że w czasie realizacji projektu liczba godzin pracowników etatowych oddelegowanych do projektu nie
zmienia się i wynosi 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Ostatnim członkiem zespołu projektowego w tym przykładzie jest
specjalista ds. informacji, rekrutacji i promocji. Tu sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku asystenta ds. merytorycznych, może
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to być pracownik etatowy, jak i z zewnatrz. Na tym stanowisku
pracownik prowadzi szeroko rozumiany sekretariat projektu.
Wszystkie kontakty docierają do niego, odpowiada na wszelkie
pytania i w razie potrzeby odsyła do odpowiedniego członka zespołu. Organizuje proces rekrutacji dbając o zasadę równości
szans między wszystkimi obywatelami (kobiety, niepełnosprawni, mniejszości różnego typu itp.). Specjalista ds. informacji, rekrutacji i promocji odpowiada za istotne działanie w projekcie,
jakim jest promocja projektu. Promocja dotyczy zarówno celów
rekrutacyjnych, jak również celów związanych z politykami Unii
Europejskiej (promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i
Polityki Spójności UE). Promocja Unii Europejskiej jest wymagana we wszystkich finansowanych przez UE projektach. Osoba ta
może być zatrudniona na ½ etatu, w tym przypadku to wystarczy
do realizacji jej zadań.
W każdym projekcie powinniśmy wyjaśniać sobie, czy dla właściwej jego realizacji nie potrzebujemy więcej pomocy dla zespołu projektowego, na przykład ze strony zewnętrznych fachowców,
takich jak:
• specjalista ds. zamówień publicznych
• ekspert od tworzenia strony internetowej
• ekspert od administrowania strony internetowej
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W tym momencie obowiązuje zdrowy rozsądek. Jest to najlepszy sposób, aby podjąć właściwe decyzje.
W sumie dla naszego przykładu ustaliliśmy następujący zespół zarządzający:
kierownik projektu

półtora roku

(1/2 etatu)
asystent ds. finansowych

półtora roku

(1/2 etatu)
asystent ds. merytorycznych

półtora roku

(3/4 etatu)
specjalista ds. informacji,

półtora roku

rekrutacji i promocji (1/2 etatu)
Oprócz tego powinniśmy wyjaśnić, jaką mamy koncepcję na:

Przygotowanie miejsca
W tym punkcie pokazujemy jak konkretnie zespół projektowy
będzie pracować. Opisujemy biuro projektu i miejsce pracy poszczególnych członków zespołu. Mówimy o tym, jak będziemy
przyjmować kandydatów na beneficjentów ostatecznych projektu
i podwykonawców. Opisujemy konieczny sprzęt do funkcjonowania
94

Zarządzanie projektem
biura projektu. To będzie też uzasadnienie dla ewentualnych zakupów sprzętu, jeżeli wnioskodawca go nie posiada.

Opracowanie dokumentacji
Powinniśmy wyjaśnić, jakie dokumenty przygotować, jakie
procedury konkursowe uruchomić, aby wyłonić wykonawców
w projekcie i opracować odpowiednią dokumentację. Chodzi tu o
przygotowanie różnego rodzaju formularzy, dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców (Prawo zamówień publicznych), zaproszeń, ankiet itp.

Przepływ informacji
Przepływ informacji między członkami zespołu powinien być
skuteczny. Dobrze jest napisać, za pomocą jakich narzędzi zapewniamy ten przepływ (telefon, internet, e-mail, intranet) oraz
spotkania cykliczne, które są konieczne w tego typu projektach.
Zazwyczaj spotkania odbywają się co miesiąc, aby omówić ewaluację przebiegu ostatniego miesiąca i planować następny.

Monitoring, ewaluacja, raportowanie
W tym punkcie wyjaśniamy jak śledzimy przebieg realizacji
projektu i obiecane przez nas we wniosku wskaźniki efektów
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projektu (produktów, rezultatu). Musimy wykazać, że w każdej
chwili jesteśmy w stanie wykazać stan zgodności między planem
we wniosku a realizacją.
Mówimy o tym, że pamiętamy o rozliczeniu projektu. Na to
musimy zarezerwować czas i pokazać w harmonogramie. Należy odpowiedzieć na pytanie, kto będzie odpowiedzialny za opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz z jaką
częstotliwością będą one opracowywane.
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Pilnowanie pieniędzy
jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.
Michel de Montaigne
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Budżet
O czym jest mowa
Budżet jest jedną z najważniejszych części projektu. To swojego rodzaju propozycja finansowa dla instytucji wdrażającej program PO KL. Projekt składa się z oferty merytorycznej i oferty
finansowej, czyli budżetu.
Pracując nad projektem, dochodzimy w pewnym momencie
do budowy oferty finansowej. Powinniśmy dbać o to, aby oferta
była konkurencyjna (tania), ale z drugiej strony musi ona zapewnić odpowiednią jakość projektu. Inaczej mówiąc, należy znaleźć
złoty środek.
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Jak to się robi
Przede wszystkim zaczynamy od sporządzenia wykazu działań, które powodują jakiekolwiek skutki finansowe. W tym punkcie koncentracja musi być maksymalna, bo nie wolno o żadnym
koszcie zapomnieć. Inaczej zapomniane koszty niezbędne w budżecie projektu będziemy finansować sami – bez dotacji.
Następnie grupujemy czynności logicznie ze sobą związane
w „komponentach działań”.
Jeżeli to nam się uda porządnie przygotować, to za pomocą
excela możemy spokojnie pracować nad budżetem.
Na początek zestaw czynności obejmuje wszystkie niezbędne
koszty, kwalifikowane i niekwalifikowane. Później dopiero przeanalizujemy kwalifikowalność naszych wydatków.
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Budżet

Na co uważać

?

Wpisz do budżetu tylko pozycje
powodujące koszty
Dla przykładu, spotkanie koordynatora projektu ze starostą w
Urzędzie Powiatowym może być ważną czynnością projektu pod
względem merytorycznym. Ta sama czynność może nie wywołać
skutków finansowych, jeżeli starosta ma siedzibę w tym samym
mieście, co siedziba koordynatora (nie ma kosztów przejazdu),
jeżeli w innym, należy takie koszty doliczyć. Tylko czynność powodująca koszty powinna się znaleźć w budżecie.

Trwałość projektu
Budując projekt, należy zastanowić się nad strategią jego finansowania po zakończeniu przedsięwzięcia, a ściślej – po wydaniu dotacji z UE. Często we wnioskach można spotkać pytanie:
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Jak beneficjent zamierza zapewnić kontynuację i funkcjonowanie
projektu po wydatkowaniu i rozliczeniu dotacji?

Jednostki miary
W budżecie określenie jednostek miary należy przedstawić
jak najprościej (obok kosztów jednostkowych oraz ilości). Jeżeli
wiemy, że realizacja projektu wymaga komunikacji telefonicznej,
dobrze jest wybrać jeden bądź więcej telefonów w instytucji realizującej projekt i zarezerwować je wyłącznie na rzecz projektu,
oczywiście przez czas jego trwania. Należy wtedy określić średnią kwotę kosztów na miesiąc i pomnożyć przez liczbę miesięcy.
Koszt w tym przypadku jest całkowicie refundowany, tzn. wraz
z abonamentem.

Własny lokal
Jeżeli projektodawca używa własnych sal wykładowych i
szkoleniowych na rzecz projektu, teoretycznie może refundować
koszty z tym związane. Okres zajęcia lokali przez projekt powoduje, że wnioskodawca nie może ich wynajmować i zarabiać na
nich w tym czasie. Na ogół jednak wnioskodawca traktuje lokal
w takiej sytuacji jako wkład własny do projektu i nie podlega
on refundacji, a więc występuje w budżecie z kosztem zerowym.
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Budżet
Prostsza sytuacja jest jednak, gdy lokal wynajmujemy i rozliczenie występuje na zasadzie fakturowania.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Kategorie kosztów kwalifikujących się do refundacji z EFS są
podawane w odpowiednich wytycznych, które jednak informują,
że dany rodzaj kosztów „może” być akceptowany. Zasada głosi,
iż aby wydatek uznać za kwalifikowany musi być:
• niezbędny do realizacji projektu
• udokumentowany
• faktycznie poniesiony
• poniesiony w ramach projektu
Koszt „kwalifikowany” według wytycznych, znajdujący się
na liście możliwych kosztów, ale mający mało wspólnego z projektem, jest w końcu nie kwalifikowany do refundacji i nie zostanie pokryty z pieniędzy projektu. Jest to kwestia rodząca wiele
problemów w projektach PO KL. Weźmy przykład projektu szkoleniowego dla osób bezrobotnych, w którym umiejętności obsługi
komputera i Internetu są główną tematyką szkoleń. Wnioskodawca przewiduje kupić w ramach projektu laptopy w liczbie 10
sztuk dla uczestników, bo zakłada, że w takich grupach będą się
szkolić. Wnioskodawca uzasadnia zakup tym, że to konieczne
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dla właściwej realizacji projektu. Taka sytuacja na pewno będzie
problemowa, gdyż instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programu PO KL, w naszym przypadku WUP w Poznaniu, najprawdopodobniej ten koszt zakwestionuje. Występują bowiem słuszne
podejrzenia, że laptopy, które po zakończeniu projektu zostają u wnioskodawcy, stanowią bardziej cenny środek trwały niż
konieczny dla projektu. Można przecież wszędzie wynająć sale
z komputerami. W dodatku zakupy „inwestycyjne”, choć dozwolone, są jednak ograniczone w PO KL do 10 proc. (Priorytet VII
– 15 proc.) wszystkich kosztów projektu (cross-financing).

Narzuty na wynagrodzenia
Planując budżet planujesz pracę dla swoich pracowników (partnera) i koszty z tym związane. Pamiętaj, że koszty osobowe obejmują koszty pracy, jakie ponosi pracodawca, a więc wynagrodzenia
ze wszystkimi narzutami (płaca zasadnicza, dodatki regulaminowe, ZUS, podatek). Często w żargonie projektowym mówimy o
płacach brutto-brutto lub o płacach brutto ubruttowionych.

VAT – niekwalifikowany
Pracując nad budżetem należy uważać na kwestię VAT-u.
Jeżeli możemy udokumentować, że nasza instytucja nie odbie104

Budżet
ra VAT-u wtedy jest on kosztem kwalifikowanym, a w budżecie
umieszczamy koszty brutto. Natomiast, jeżeli mamy możliwość
kompensacji VAT-u wtedy jest on kosztem niekwalifikowanym, a
w budżecie operujemy kosztami netto.

Praktyczny przykład

!

Załóżmy, że mamy następujący projekt szkoleniowy dla
40 bezrobotnych. Grupa docelowa podzielona jest na 2 grupy
20-osobowe. Projekt trwa 12 miesięcy. Grupa nr 1 ma 4 moduły 4-dniowe po 8 godzin dziennie. Grupa nr 2 ma 10 modułów
1-dniowych po 3 godziny dziennie.
W tym przypadku budżet ma następujące komponenty:
• zarządzanie
• promocja i rekrutacja
• szkolenie grupy nr 1
• szkolenie grupy nr 2
• konferencja końcowa
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Tabela kosztów może mieć taki kształt
Lp.

Wydatek

1

Zarządzanie

2

3

4

106

Jednostka

Koszt
jednostkowy
zł

Liczba

koordynator (1/2 etatu)

osobomiesiąc

2300

12

księgowa (1/4 etatu)

osobomiesiąc

1100

12

specjalista ds. szkoleń (1 etat)

osobomiesiąc

3200

12

przejazdy

km

0,80

5500

koszty telefonów, Internet

miesiąc

750

12

materiały biurowe

miesiąc

230

12

koszty finansowe

miesiąc

45

12

Promocja i rektrutacja
ulotki

sztuka

0,50

900

plakaty

sztuka

6

25

gazeta lokalna

artykuł

450

2

strona internetowa

miesiąc

200

12

znaczki

miesiąc

100

12

wynajem sali

dzień

430

16

prelegent

osobodzień

700

16

catering

osoba

27

320

materiały szkoleniowe

osoba

22

20

wynajem sali

dzień

280

10

prelegent

osobodzień

700

10

catering

osoba

11

200

materiały szkoleniowe

osoba

22

20

Szkolenie grupy nr 1

Szkolenie grupy nr 2

Budżet
5

Konferencja końcowa
wynajem sali

dzień

800

1

moderator

osobodzień

400

1

catering

osoba

27

90

materiały konferencyjne

osoba

12

80

				
Wyjaśnienia:
Ten przykład o działaniach celowo ograniczonych pokazuje sposób budowy koncepcji budżetu. Dla każdego komponentu musiała
zostać uzgodniona osobna koncepcja działania, mianowicie:
Zarządzanie
Wnioskodawca dla realizacji projektu zakłada oddelegowanie
3 osób (w różnym stopniu zaangażowania):
• Koordynator pracuje na rzecz projektu w wymiarze
½ etatu. Koszt pracodawcy w jego przypadku wynosi
4 300 zł. Skoro poświęca średnio połowę swojego czasu
na rzecz projektu, wnioskodawca, czyli jego pracodawca,
ma prawo refundować ze środków dotacji połowę
wszystkich kosztów pracy związanych z tym pracownikiem
przez rok. Ze względu na to, że koordynator pracuje
przez cały czas trwania projektu, całkowite koszty pracy
bywają nazywane potocznie wynagrodzeniem brutto,
ubruttowionym albo brutto-brutto. Z zasady chodzi o koszty
pracy wraz ze wszystkimi składkami ZUS i podatkami.
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• Księgowa wnioskodawcy pracuje w wymiarze ¼ etatu
na rzecz projektu, tzn. poświęca średnio 25 proc. swojego
czasu pracy dla projektu.
• Specjalista ds. szkoleń został oddelegowany w całości
na rzecz projektu. Wnioskodawca, realizując projekt,
planuje refundować w całości wszystkie koszty wraz
ze wszystkimi składkami tego pracownika. Przez czas
trwania projektu ten pracownik nie może wykonywać
żadnej czynności niezwiązanej z projektem.
• Dla wykonywania swoich zadań wnioskodawca zakłada,
że jego pracownicy (3 osoby oddelegowane do projektu)
będą musiały jeździć swoimi prywatnymi samochodami w
delegacje w sumie 5 500 km. Stawka za kilometr wynika
z rozporządzenia w sprawie rozliczenia kosztów
przejazdów prywatnymi samochodami.
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Wszystko, co doskonałe
dojrzewa powoli.
Arthur Schopenhauer
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Wskaźniki
O czym jest mowa
Na etapie budowy projektu określamy nie tylko cele i działania, ale również przewidziane rezultaty. W przypadku projektów
szkoleniowych zazwyczaj są to liczby:
• uczestników – osób przeszkolonych
• dni szkoleń
• modułów szkoleniowych
• wydanych dyplomów
• opracowanych materiałów
• podpisanych umów
Mówimy wtedy o wskaźnikach, które pozwolą sprawdzić później czy projektodawca zrealizował to, do czego w umowie się
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zobowiązał. W trakcie realizacji projektu musimy uważnie monitorować wskaźniki, bo z tego będziemy rozliczani przez instytucję wdrażającą (WUP).
W projektach PO KL istotnym wskaźnikiem efektywności są
tzw. rezultaty, które się dzielą na twarde i miękkie.
Reasumując, wskaźniki są jednym z głównych elementów projektu, które każdy wnioskodawca musi przygotować. To jest zasadnicza kwestia ze strony instytucji wdrażającej program PO
KL, dla której wskaźniki są miarą wartości rezultatów zaproponowanego projektu. Z tego powodu wskaźniki należy przygotować z największą wagą, ostrożnością i realizmem.

Jak to się robi
Definiowanie wskaźników jest jedną z najtrudniejszych prac
w projektach. W tym punkcie należy korzystać z doświadczonych
osób albo z doradztwa Regionalnych Ośrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego (ROEFS).
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Wskaźniki
Dobre przygotowanie wskaźników możliwe jest pod warunkiem, że wcześniejsza praca nad projektem została solidnie wykonana. Cele i działania są w pełni rozpracowane i opanowane,
a analiza sytuacji dobrze udokumentowana. Projektodawca bez
doświadczenia z pewnością będzie miał trudności, ale i w tym
przypadku można szukać pomocy np. w ROEFS.
Zwykle wskaźniki dzielimy na 3 grupy:
• rezultaty twarde
• rezultaty miękkie
• efekty długoterminowe

Na co uważać

?

Nie myl wskaźnika produktu
ze wskaźnikiem rezultatu
Początkujący projektodawca z pewnością będzie miał problemy z
określeniem wskaźników wymaganych we wnioskach finansowanych
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z UE. W dodatku wskaźniki mają być weryfikowalne i mierzalne
tzn., że instytucja odpowiedzialna za program chce, aby przedstawione wskaźniki były w każdej chwili możliwe do weryfikacji
przez jej pracowników. Aby dobrze ten wymóg spełniać nie wolno
się pomylić. W prosty sposób można zdefiniować różne wskaźniki następująco:
Wskaźnik produktu: to co się ma za posiadany budżet, czyli
rzeczy materialne lub usługi, które wnioskodawca otrzyma w ramach projektu dzięki zaangażowaniu środków
Wskaźnik rezultatu: to co mamy zaraz po zakończeniu projektu, czyli to jest bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z
realizacji projektu. Rezultat to zmiana, jaka nastąpiła w wyniku
wdrażania projektu.
Dla przykładowego projektu szkolenia 150 bezrobotnych produktem mogą być 4 moduły szkoleniowe 4-dniowe dla 150 osób,
natomiast rezultatem 140 przeszkolonych osób (zakładając, że
10 osób zapisuje się, a nie uczestniczy do końca w szkoleniach)

Nie warto przeszacować
Pamiętaj, że każdy wnioskodawca będzie rozliczony z założonych i zadeklarowanych wskaźników. Poważne odchylenia poziomów między zakładanymi a osiągniętymi wskaźnikami mogą
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Wskaźniki
doprowadzić do zatrzymania lub zwrotu dotacji. Instytucja
odpowiedzialna za program (Instytucja Wdrażająca organizująca konkurs) już przy ocenie projektu bada możliwości osiągania wskaźników produktu i rezultatu, a doświadczeni eksperci
Instytucji Wdrażającej mogą odrzucić wniosek, jeżeli oceniają
przedstawione wskaźniki za nierealne do osiągania. Nawet, jeżeli wniosek zostanie przyjęty do finansowania obowiązuje nas
okres trwałości (do 5 lat), w którym Instytucja Wdrażająca
kontroluje i ewaluuje wskaźniki. Jednym słowem warto realistycznie podchodzić do sprawy określenia wskaźników.

Korzystaj z podpowiedzi
Programy zazwyczaj proponują własne wskaźniki, które najczęściej występują w określonych obszarach problemowych. Niemniej można zaproponować własne autorskie wskaźniki. Wtedy
należy uważnie sprawdzić czy nasze propozycje są zgodne z elementarnymi zasadami:
Trafności - wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru
projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją, tzn. wspólnych priorytetów i celów.
Mierzalności – /kwantyfikacji/ – wskaźnik powinien być wyrażony liczbowo, aby w ten sposób umożliwić jego weryfikację
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po zakończeniu wdrażania projektu, wskazywać zdolność do określenia celów, a jeśli jest konieczne także sytuacji wyjściowej.
Wiarygodności – /rzetelności/ – wskaźnik powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby jego ewentualna weryfikacja nie
sprawiała trudności, tzn., aby zapewniał przejrzystość definicji
i łatwość agregacji (łączenia danych).
Dostępności – wskaźnik powinien być łatwy do wygenerowania, tzn. nie sprawiać trudności z wprowadzeniem go do systemu
monitorowania.

Praktyczny przykład

!

Zostaniemy przy tym samym przykładzie, co w przypadku
rozdziałów „Działania” i „Harmonogram”, tzn.:
Projekt o zasięgu jednego powiatu (5 gmin we wschodniej
Wielkopolsce) dla 100 beneficjentów bezrobotnych, a realizacja
w ciągu półtora roku.
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Wskaźniki projektu
1. Produkty:
• realizacja 80 godzin grupowych warsztatów
psychologicznych
• realizacja 100 godzin indywidualnych warsztatów
psychologicznych
• przeprowadzenie 300 godzin indywidualnego
doradztwa zawodowego
• przeprowadzenie 200 godzin warsztatów
adaptacyjnych
• realizacja 200 godzin z zakresu opracowania
profilu kompetencyjnego
• realizacja 72 godzin szkoleniowych z zakresu zakładania
własnej działalności gospodarczej
• realizacja 120 godzin konsultacji z zakresu zakładania
własnej działalności gospodarczej
• opracowanie profilu kompetencyjnego dla 200 osób
2. Rezultaty twarde:
• udzielenie wsparcia 100 osobom w zakresie warsztatów
psychologicznych;
• udzielenie wsparcia 100 osobom w zakresie warsztatów
z doradcą zawodowym
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• udzielenie wsparcia 30 osobom z zakresu zakładania
własnej działalności gospodarczej
• uzyskanie dyplomów ukończenia warsztatów
przez 100 osób
• założenie własnej działalności gospodarczej
przez 80 proc. z 30 osób
3. Rezultaty miękkie:
• wzrost wiedzy z zakresu zakładania własnej
działalności gospodarczej
• poprawa poziomu samooceny
• nabycie umiejętności planowania biznesu
• wzrost motywacji do samodzielnych działań
• nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
• zwiększenie aktywności zawodowej
poprzez samozatrudnienie
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Analiza SWOT
Technika ta polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
• S (ang. strengths) – mocne strony: wszystko to,
co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu
• W (ang. weaknesses) – słabe strony: wszystko to,
co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu
• O (ang. opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza
dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany
• T (ang. threats) – zagrożenia: wszystko to,
co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo
niekorzystnej zmiany

Aplikacja
Równoznaczne z wyrażeniem ,,Formularz aplikacyjny’’.
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Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu
państwa lub ze źródeł zagranicznych (UE) na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu.

Czas trwania projektu
Okres realizacji wszystkich działań przewidzianych w projekcie.

Dokumentacja konkursowa
Dotyczy naborów wniosków w ramach poszczególnych wniosków.

Drzewo celów
Obrazuje zależności pomiędzy celem i środkiem do jego osiągnięcia. Stanowi materiał do uzasadnienia programu i zdefiniowania oczekiwanych rezultatów. Jest podstawą do wypracowania
matrycy logicznej projektu.

Drzewo problemów
Jest kompleksowym diagramem, pokazującym logiczne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacjami postrzeganymi
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jako negatywne w danym obszarze planowania oraz wskazującym problem główny, jego przyczyny i skutki.

Działanie
Określa grupę projektów realizowanych we wspólnym celu.
Odnosi się bezpośrednio do struktury dokumentu programowego,
stanowiąc etap pośredni między priorytetem a projektem. Dla
projektodawcy działanie stanowi najważniejszy element dokumentu programowego.

EFS
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to główne narzędzie
finansowe Unii Europejskiej, wspierające zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promujące spójność gospodarczą
i społeczną. Wydatki EFS wynoszą ok. 10 proc. całkowitego
budżetu UE. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE,
których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii. Fundusze strukturalne są
finansowymi narzędziami redystrybucyjnymi, które wspierają
spójność społeczną w całej Europie poprzez koncentrację wydatków w regionach mniej rozwiniętych. EFS przeznacza swe środki
w szczególności na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w
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UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się
do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc
pracy, a także do poprawy integracji na rynku pracy na szczeblu
krajowym i regionalnym.

Formularz aplikacyjny
(generator wniosków aplikacyjnych) – specjalna aplikacja komputerowa, za pomocą której wnioskodawca wypełnia formularz wniosku aplikacyjnego. Generator wniosku dostępny jest na stronie internetowej instytucji ogłaszających konkursy (instytucji wdrażających).

Grupa docelowa
(ang. target group) – grupa, do której skierowany jest produkt
(projekt). Wybór osób spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne. Mogą to być: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, dochód, stan posiadania.

Grupa robocza (projektowa)
To mała grupa osób, która dysponuje uzupełniającymi w stosunku
do siebie umiejętnościami. Grupa ta powoływana jest do wykonania
określonego zadania, a po jego wykonaniu rozwiązywana. Podstawą
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członkostwa w grupie projektowej jest wiedza specjalistyczna i
umiejętności.

ICT
(ang. Information and Communication Technologies) – technologie komunikacyjne i informacyjne. Serwery, komputery
(przenośne i stacjonarne), komponenty elektroniczne, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, sprzęt audio-wideo, przekaźniki, oprogramowanie itp., służące realizacji procesu dydaktycznego.

Innowacja
(łac. innovatio – odnowienie) – to wdrożenie nowej metody
organizacyjnej lub znaczące udoskonalenie w przyjętych przez
instytucję zasadach działania i w organizacji pracy. Mówimy
wtedy o nowym podejściu, nowatorskim narzędziu, nowoczesnej
metodzie itp.

Konkurs
Ogłoszenie naboru wniosków przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) w trybie publicznym
i powszechnym. Sposób na wyłonienie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań.
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Koszty kwalifikowane
To te wydatki, które mogą być pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu. Ogólna zasada głosi, że aby
wydatek uznany został za kwalifikowany musi: zostać poniesiony w ramach projektu, jest niezbędny do jego realizacji,
rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz został faktycznie
poniesiony.

Koszty niekwalifikowane
To koszty, które ponosi projektodawca w związku z realizacją
projektu, a których instytucja udzielająca wsparcia nie bierze
pod uwagę przy szacowaniu poziomu dofinansowania. Do przykładowych kosztów niekwalifikowanych należą najczęściej:
• podatki
• koszty poniesione na przygotowanie projektu
• spłata rat kredytów / pożyczek
• mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe

Metoda PCM
Project Cycle Management – zarządzanie cyklem życia projektu. Metoda ta stosowana jest do opisywania czynności zarządzania
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i procedur podejmowania decyzji używanych w trakcie cyklu życia projektu (włączając najważniejsze zadania, role, odpowiedzialności, dokumenty i opcje decyzyjne). Jest zestawem koncepcji, zadań lub technik.
Celem tej metody jest usprawnienie zarządzania projektami
i programami współfinansowanymi przez UE.

PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – program operacyjny służący realizacji Narodowej Strategii Spójności 20072013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania w
ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej nowych środków przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Będzie on
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
środków krajowych. Głównym celem tego programu jest wzrost
poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia w sektorze rynku pracy, spójności
społecznej, edukacji i szkoleń, administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz ochrony zdrowia.
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Instytucja Zarządzająca /
Instytucja Pośrednicząca 1 stopnia /
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia /
Instytucja Wdrażająca
Komisja
Europ
Europejska
pejska

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
R
negoo

Instytucja Certyfikująca

Instytucja Audytowa

Instytucja Pośrednicząca
Certyfikacji
wC
Cer
rtyfikac
y
cj

Instytucja Koordynująca

Komitet
K
o
Koordynujący
ąccy

Instytucja Zarządzająca

Komitet Monitorujący
K

Instytucja
Instyt
ytucja
j P
Pośrednicząca
ośredn
niczą
ąca
ą
a
stopnia
1 sto
opnia

Instytucja Pośrednicząca
2 stopnia

Beneficjent

Wszystkie te instytucje funkcjonują w ramach systemu organizacyjnego funduszy europejskich, na który składają się trzy
główne poziomy:
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• koordynacja
• zarządzanie
• wdrażanie
Na każdym z poziomów działają inne instytucje. Są to więc:
Instytucje Koordynujące i Monitorujące – na etapie koordynacji
i monitoringu; Instytucje Zarządzające – na etapie zarządzania
oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające – na etapie wdrażania. Dodatkowo w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje
Certyfikujące i Instytucja Audytowa.

Polityki horyzontalne UE
Kwestie społeczne priorytetowe dla całego obszaru Unii Europejskiej i wszystkich jej członków: równość szans, rozwój lokalny, rozwój
społeczeństwa informacyjnego, zrównoważony rozwój. Ich realizacja
powinna być wspierana we wszystkich działaniach realizowanych ze
środków Wspólnoty. Promowanie równych szans dotyczy w szczególności: równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy, wyrównywania szans edukacyjnych, równości szans osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnych.

Produkt
To efekt, który powstaje w wyniku działań podjętych w projekcie.
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Program operacyjny
(horyzontalny lub regionalny) – plan podziału środków przyznanych krajowi z funduszy strukturalnych na różne priorytety, działania, czyli „szufladki” z pieniędzmi przeznaczonymi
z góry na określone cele, dla określonych beneficjentów, zarządzane
w określony sposób przez określone instytucje.

Projekt
Zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem
i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców,
wymagający zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków
rzeczowych, ludzkich i finansowych. Projekty mogą być realizowane osobno lub w grupach. W działalności UE programy odgrywają
szczególną rolę, bowiem projekty europejskie są zazwyczaj elementami większych przedsięwzięć - programów europejskich.

Rezultat (wynik)
Opisuje bezpośrednie skutki podjętych przez nas działań.
Powinien dotyczyć głównych przyczyn problemu odnoszącego
się do naszej grupy docelowej, jaką się zajmujemy w ramach
projektu.
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ROEFS
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
(ROEFS) mają za zadanie informować o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i pomagać potencjalnym projektodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne
Tym terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem
staje się informacja, traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.
Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przechowywanie,
przesyłanie, przetwarzanie informacji).

System zarządzania i wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
za właściwe zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiada instytucja zarządzająca PO KL (IZ PO KL),
nadzorowana przez komitet monitorujący PO KL. Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcję
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instytucji zarządzającej (IZ) w PO KL pełni minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, a zgodnie z regulaminem wewnętrznym
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obowiązki IZ pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.
Instytucja Pośrednicząca
Ze względu na zakres merytoryczny programu oraz wagę
finansową poszczególnych priorytetów, zarządzanie i nadzór
nad ich wdrażaniem powierzony został instytucjom pośredniczącym (IP).
W komponencie centralnym, gdzie realizowane jest przede
wszystkim wsparcie systemowe o charakterze ogólnokrajowym,
funkcje instytucji pośredniczących powierzone zostały właściwym
ministrom. Natomiast wsparcie dla osób indywidualnych, zgodnie z
decyzją o decentralizacji, udzielane jest przede wszystkim w ramach
komponentu regionalnego, dlatego zadania instytucji pośredniczących powierzone zostały samorządom województw. W przypadku
Wielkopolski instytucją pośredniczącą PO KL w komponencie regionalnym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
Ponadto każda instytucja pośrednicząca, biorąc pod uwagę
specyfikę priorytetu, za który odpowiada oraz doświadczenie
instytucji działających w danym obszarze, może – w uzgodnieniu
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z Instytucją Zarządzającą – delegować realizację części zadań
do Instytucji Pośredniczących 2 stopnia (IP2). Niezależnie od
poziomu delegacji zadań, Instytucja Zarządzająca nadal ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację programu.
W przypadku naszego regionu funkcję IP2 pełni Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu
W obecnym okresie programowania zasady oraz zadania dotyczące wdrażania PO KL, obowiązujące Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające
(Instytucje Pośredniczące 2 stopnia) oraz beneficjentów systemowych są zebrane w jednym dokumencie pt. ,,System realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’’.

Trwałość projektu
Zgodnie z postanowieniami artykułu 57 rozporządzenia Rady
nr 1083/2006, każdy projekt dofinansowany w ramach PO KL
musi zachować trwałość przez 5 lat od daty przekazania beneficjentowi płatności końcowej.

UMWW
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
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Wkład własny
Może one występować w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Wniosek
To specjalnie przygotowany przez instytucję udzielającą
wsparcia formularz, za pomocą którego instytucja ubiegająca
się o wsparcie opisuje siebie i swój pomysł na projekt.

WUP
Wielkopolski Urząd Pracy. Pełni on funkcję instytucji pośredniczącej, która jest odpowiedzialna za realizację poszczególnych
priorytetów PO KL.

Wykres (diagram) Gantta
Graficzny sposób przedstawienia działań i czynności na osi
współrzędnych. Oś pozioma to oś czasu. Jednostkę ustala się
w zależności od długości poszczególnych projektów i horyzontu
czasowego, dla jakiego jest sporządzany wykres Gantta (to może
być sekunda lub minuta, ale także kwartał czy rok). Oś pionowa
to oś czynności i działań, które mają być zrealizowane w ramach
projektu.
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Zasięg projektu
Obszar obejmujący projekt.
Projekty PO KL – zarówno centralne, jak i regionalne – mogą
być realizowane wyłącznie na terytorium kraju.
Jeżeli jest to uzasadnione, możliwe jest realizowanie projektu lub jego części poza granicami kraju (wskazanie we wniosku
miejsca i uzasadnienia).
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Przydatne linki
Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Europejskim
Funduszem Społecznym, jako pierwszy krok polecamy stronę:
www.efs.wup.poznan.pl
Tam znajdują się podstawowe informacje na temat Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacje konkursowe, informacje o naborze wniosków oraz wszystkie niezbędne dokumenty
potrzebne do napisania wniosku.
Jako kolejną polecamy
www.efs.gov.pl
Na stronie tej znajdują się te same informacje, co na poprzedniej, ale oprócz tego można tam znaleźć informacje o szkoleniach oraz o zmianach, jakie zachodzą w dokumentach.
Podajemy jeszcze kilka stron internetowych, na których można znaleźć informacje o innych programach unijnych:
www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej
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oraz ze środków budżetu państwa. Na tej stronie można znaleźć
wszystkie informacje o priorytecie II PO KL.
www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.wrpo.wielkopolskie.pl – Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
www.poig.gov.pl – Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
www.pois.gov.pl – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
www.arimr.gov.pl – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
www.minrol.gov.pl – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.dotacjeue.org.pl
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62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25, pokój 28
tel./fax 062 757 03 63
e-mail: info_kalisz@roEFS.pl
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roefs-kalisz@warp.org.pl
kalisz@warp.org.pl
www.kalisz.roefs.pl
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