Instrukcja wypełnienia
wniosku o dofinansowanie
w konkursie grantowym
„Ścieżki współpracy”
Cel projektu grantowego
Celem projektu powinno być opracowanie i zweryfikowanie w
praktyce nowego rozwiązania społecznego. Nowym
rozwiązaniem jest nowy produkt, który pozytywnie wpływa na
realizację projektu standardowego.
Przykład: Celem projektu jest opracowanie programu szkoleń
rodzin zastępczych spokrewnionych dedykowanego osobom
starszym (dziadkom).

Opis planowanego
rozszerzenia i opis
rozwiązania, które będzie
podstawą rozliczenia
dofinansowania
Opisz rozwiązywany problem/potrzebę i grupę
docelową, do której rozwiązanie jest skierowane
(1500 znaków)
Podstawą dla opracowania nowego rozwiązania powinna być
potrzeba lub problem zdiagnozowany w wyniku realizacji
projektu standardowego. Założeniem projektu „Ścieżki
Współpracy” jest poszerzanie rezultatów projektów

krajowych realizowanych w ramach EFS w oparciu o
współpracę międzynarodową. W tym miejscu należy opisać
diagnozę wynikającą z refleksji nad realizacją projektu
standardowego i jego grupę docelową. Podstawą do
sformułowania diagnozy mogą być np. brak określonych
kompetencji, których nasi uczestnicy nie nabędą w wyniku
realizacji projektu standardowego, nieefektywne metody
pracy, nowe potrzeby rozwojowe pojawiające się w czasie
realizacji projektu standardowego, objęcie działaniami nowej
grupy komplementarnej w odniesieniu do grupy podstawowej.
Warto jest opisać jakie mamy doświadczenia z realizacji
projektu standardowego. Co według realizatorów jest trudne
w osiągnieciu, gdzie są obszary do rozwoju, jakie są
ograniczenia, które trudno przezwyciężyć tradycyjnymi
działaniami.
Przykład: Projekt standardowy zakłada rozwój kompetencji
wychowawczych wśród rodzin zastępczych spokrewnionych.
Poprzez warsztaty rodziny zastępcze mają zostać przygotowane
do jeszcze lepszego wypełniania swoich funkcji wychowawczych
dla powierzonych im dzieci. Rodzinami zastępczymi
spokrewnionymi w znakomitej większości są dziadkowie, a więc
osoby starsze. W wyniku realizacji projektu standardowego
widać, że tradycyjne metody szkolenia w odniesieniu do rodzin
zastępczych spokrewnionych nie przynoszą oczekiwanych
efektów. Percepcja i sposób przetwarzania informacji przez
osoby starsze wymaga nowego podejścia do edukacji tego typu
rodziców zastępczych. Potrzebna jest nowych metoda szkoleń,
które będą odpowiadały na te potrzeby.

Opisz w jaki sposób rezultat odpowiada na potrzeby
grupy docelowej (1500 znaków)
W tym miejscu należy wskazać jaką odpowiedź na wskazane
w części wcześniejszej problemy/ potrzeby/ wyzwania
Wnioskodawca planuje przygotować. Należy opisać na czym
będzie polegało nowe rozwiązanie przygotowywane w
projekcie grantowym.
Przykład: Opracowany rezultat- program szkoleń dla osób
starszych pełniących rolę rodziny zastępczej będzie dopasowany
do zdolności poznawczych i sposobu przyswajania wiedzy przez
seniorów. W projekcie zostaną zdiagnozowane wszystkie bariery
utrudniające naukę osobom w wieku starszym oraz opracowane
zostaną nowe programy szkoleń, których treści, metody i

narzędzia uwzględniać będą zidentyfikowane ograniczenia.
Dzięki współpracy międzynarodowej wsparciem dla nas będą
narzędzia stosowane przez partnera. Program szkoleniowy
dotyczyć będzie zagadnień związanych z przygotowaniem osób
do pełnienia roli rodziny zastępczej. Program obejmował będzie
cele szkoleń, jego efekty, obowiązujące treści oraz szczegółowe
konspekty poszczególnych modułów wraz z narzędziami
szkoleniowymi.

Opisz w jaki sposób będzie wypracowane
rozwiązanie (3000 znaków)
Jest to jeden z kluczowych elementów wniosku o
dofinansowanie. Zawartość tej części ma pokazać pomysł i
logikę Wnioskodawcy na wypracowanie nowego rozwiązania
społecznego, tj. nowego produktu / rezultatu poszerzającego
działania projektu standardowego. W ramach opisu należy
przedstawić szczegółowe działania obejmujące wszystkie
kamienie milowe, tj. plan współpracy z partnerem,
opracowanie wstępnej wersji rozwiązania, opracowanie
końcowej wersji rozwiązania, wdrożenie rozwiązania.
Każdy kamień milowy powinien składać się z kilku
działań i kończyć wypracowaniem merytorycznych
materiałów:
1 KM – plan współpracy z partnerem;
2 KM – wstępna wersja rozwiązania;
3 KM – końcowa wersja rozwiązania;
4 KM – uchwała o wdrożeniu rozwiązania.
W ramach opisu poszczególnych działań należy wskazać
- na czym będą one polegać w poszczególnych kamieniach
milowych,
- kto je zrealizuje (zespół, współpracownicy, eksperci),
- jaki jest podział zadań i zakres obowiązków kluczowych
uczestników procesu tworzenia rozwiązania.
Działania powinny być opisane konkretnie, ze wskazanym
zakresem ilościowym (np. ile osób weźmie udział w wizycie
studyjnej, ile osób będzie pracowało w zespole roboczym, kim
są te osoby) i jakościowym (np. kto weźmie udział w wizycie
i dlaczego obecność tych osób jest istotna z perspektywy celu
projektu? Czego wizyta będzie dotyczyć? Jak będzie wyglądał
element
testowania
lub
weryfikacji
poprawności

wypracowanego rozwiązania? Kto wypracuje nowe
rozwiązanie? Jak będzie przebiegała współpraca z
partnerem?).
Przykład: W ramach projektu powołane zostaną dwa
zespoły robocze: jeden u Wnioskodawcy, jeden u partnera.
W skład zespołów wejdą pracownicy merytoryczni i
eksperci zewnętrzni. U Wnioskodawcy będzie to zespół
złożony z 5 osób: koordynatora rodzinnej pieczy, trenera
rodzin zastępczych, psychologa, andragoga, rodzica
zastępczego z długoletnim stażem. W 1 KM zespół odbędzie
2-3 spotkania robocze służące wypracowaniu założeń
szczegółowych do przesłania do partnera zagranicznego.
Założenia dotyczyć będą szczegółowych celów projektu.
Następnie odbędą się w zależności od potrzeb 1-2
spotkania online z partnerem zagranicznym służące
opracowaniu szczegółowego programu i harmonogramu
współpracy oraz programu wizyt studyjnych. Po
spotkaniach powstaną szczegółowe dokumenty, które
zostaną wysłane do partnera do konsultacji i akceptacji. W
2 KM zrealizowana zostanie 5-dniowa wizyta studyjna, w
której udział weźmie zespół roboczy Wnioskodawcy (5
osób). W czasie wizyty uczestnicy będą uczestniczyć w roli
obserwatorów
w
szkoleniu
rodzin
zastępczych
prowadzonym przez partnera, odbędą się również
warsztaty dla uczestników oraz cykl spotkań
koncepcyjnych służących wypracowaniu programu
szkoleniowego. Zrealizowane zostanie również spotkanie z
rodzinami zastępczymi. Po wizycie zespół roboczy na
podstawie wniosków z wizyty, przygotowanych przez
partnera materiałów i własnych analiz opracuje wstępną
wersją programu szkoleniowego. W 3 KM przygotowany
program zostanie przedstawiony do konsultacji ekspertom
związanym z uczeniem osób starszych oraz ekspertom ds.
rodzin zastępczych. Przeprowadzone zostanie również
szkolenie testowe na grupie 5 osób kandydatów na rodziny
zastępcze w wieku 60+. Na podstawie obserwacji trenerów
oraz wywiadów z uczestnikami opracowany zostanie
raport z ewaluacji testowego szkolenia. Opinia ekspertów i
raport stanowić będzie podstawę do opracowania
końcowej wersji rozwiązania, za którą odpowiadać będzie
zespół roboczy. W 4 KM popisane zostanie zarządzenie
Dyrektora PCPR o stosowaniu przygotowanego programu
w praktyce PCPR oraz zorganizowane zostanie seminarium
podsumowujące projekt i prezentujące wypracowaną
metodę. W seminarium weźmie udział kilkuosobowa
delegacja partnera.

Opisz powiązanie projektu grantowego z projektem
standardowym. (1500 znaków)
Zawartość tego punktu opisywać powinna komplementarność
obu projektów względem siebie. Należy wskazać jakie
założenia towarzyszą opracowaniu projektu grantowego w
odniesieniu jego wpływu na projekt standardowy. Jaka
zmiana ma zajść w grupie docelowej w wyniku opracowania i
wdrożenia nowego rozwiązania? Jak zmienią się rezultaty
projektu standardowego w wyniku poszerzenia go o
komponent ponadnarodowy?

Kamienie milowe
Wskaż kamienie milowe i przypisane im działania, a także
wskaźniki potwierdzające ich realizację, ich wartość i
dokumenty potwierdzające (tabela). Pamiętaj, że jeśli
potrzebujesz, możesz dodać większą liczbę wierszy, czyli
działań przyporządkowanych do jednego kamienia
milowego.
Definiując kamienie milowe należy pamiętać o kilku ważnych
zasadach:








Każdy kamień milowy powinien składać się z kilku działań.
Nazwy działań nie powinny odpowiadać nazwie kamienia
milowego.
Logika działania polega na zastosowaniu kolejnych kroków.
1 KM służy wypracowaniu szczegółowego programu
współpracy z partnerem, 2 KM wstępnej wersji produktu, 3
KM weryfikacji poprawności produktu i jego końcowej
wersji, 3 KM wdrożeniu rozwiązania.
Należy zwrócić uwagę na poprawność działań w
poszczególnych kamieniach, np. wizyta studyjna, która
służy poznaniu metody u partnera a następnie jej
przeniesieniu do Wnioskodawcy powinna być w 2 KM.
Warsztaty testujące nowe rozwiązanie, konsultacje
eksperckie, które weryfikują poprawność rozwiązania
powinny być w 3 KM, szkolenia lub seminaria
upowszechniające metodę powinny być w 4 KM.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie poszczególnych
działań i KM powinny być opracowaniami merytorycznymi
np. plan współpracy, scenariusz wizyt studyjnych, raport z
warsztatów, opinia ekspercka itp.



Każdy kamień milowy powinno kończyć działanie związane
z wypracowaniem konkretnego produktu:
o 1 KM – opracowanie planu współpracy z partnerem
o 2 KM – opracowanie wstępnej wersji rozwiązania
o 3 KM – opracowanie ostatecznej wersji rozwiązania
o 4 KM – wdrożenie rozwiązania

Opis sposobu wdrożenia rozwiązania do praktyki
w podmiocie grantobiorcy






Opisz, w jaki sposób wypracowane rozwiązanie zostanie
zastosowane w praktyce grantobiorcy lub innych podmiotów
w celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu grupy
docelowej
Napisz, jaka jest skala wdrożenia rozwiązania, tj. ile
osób/instytucji/innych podmiotów skorzysta z rezultatu
(rozwiązania)
Wykaż, w jaki sposób wdrożenie rozwiązania zostanie
potwierdzone formalnie np. przez uchwałę instytucji
wdrażających nowe rozwiązania

Uzasadnienie konieczności zaangażowania partnera
międzynarodowego do wypracowania rozwiązania
i wskazanie zadań partnera







Opisz doświadczenie i potencjał partnera
ponadnarodowego.
Wskaż w jaki sposób doświadczenie partnera
ponadnarodowego związane jest z obszarem
tematycznym projektu krajowego i projektu grantowego.
Zaprezentuj w jaki sposób doświadczenie partnera
międzynarodowego uzupełnia luki w doświadczeniu
wnioskodawcy. (W jaki sposób doświadczenie jest
komplementarne w stosunku do doświadczenia
podmiotu wnioskującego).
Opisz zadania partnera. Powinny być one konkretne,
obecne w różnych etapach (kamieniach milowych)
realizowanego wniosku oraz być adekwatne do
wybranego modelu współpracy ponadnarodowej.

Wartość dodana współpracy ponadnarodowej
Opisz skalę rozszerzenia, czyli wskaż, jak znacząco zmienią
się efekty realizowanego projektu standardowego, dzięki
włączeniu do niego współpracy ponadnarodowej








Dodatkowo odpowiedz:
o na ile proponowane rozwiązania mogą zostać
zastosowane w innych obszarach, przez inne instytucje,
dla innych grup docelowych
o czy proponowane rozwiązania przyniosą korzyści nie
tylko grupie docelowej grantobiorcy, ale także grupom
docelowym z kraju partnera (partnerów)
Opisz skalowalność projektowanych rozwiązań – tzn. na ile
proponowane działania mogą zostać przeniesione na grunt
innych polityk publicznych;
Opisz efektu skali projektowanych działań – tzn. czy i w jaki
sposób produkty projektu przynoszą korzyści nie tylko
grupie docelowej grantobiorcy, ale także grupom docelowym
z kraju partnera (partnerów);
Opisz uniwersalność projektowanych działań – tzn. zdolność
adaptacji rozwiązań do innych systemów prawnych czy
warunków społeczno-ekonomicznych;

