HORYZONT EUROPA
OD POMYSŁU DO ZŁOŻENIA PROJEKTU
FORMA ZAJĘĆ warsztatowo-szkoleniowa
DLA KOGO dla osób przygotowujących projekty o finansowanie w ośrodkach
innowacji i przedsiębiorczości
CZAS ZAJĘĆ 2 dni warsztatowe
GRUPY maks 20 uczestników.
Celem warsztatów jest zaprezentowanie i nauczenie technik, sposobów interpretacji założeń
konkursowych, wyszukiwania danych wyjściowych do projektu, określanie czytelnego celu
i kreatywnego formułowania założeń projektu. Uczestnicy poznają zasady tworzenia projektu
współpracy międzynarodowej i niezbędnych elementów składających się na dobry wniosek.
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową przy dużym zaangażowaniu uczestników.
Praca w grupach umożliwi praktyczne zdobycie wiedzy w zakresie pisania wniosków.

Dzień I

ETAP PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI

●
●
●
●
●
●
●
●

Analiza dokumentacji konkursowej. Mapa oczekiwań i wytycznych.
Szukanie informacji niezbędnych do właściwego określenia celu
projektu.
Określenie głównych działań w projekcie w odpowiedzi na
„Zakres” konkursu.
Analiza wytycznych „Wpływu”, określenie obszarów,
wykorzystanie rezultatów.
Określenie użytkowników końcowych i innych niezbędnych
podmiotów, odbiorców rezultatów projektu.
Tworzenie zarysu projektu.
Określenie dostępnych zasobów.
Dobór partnerów projektowych.
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Dzień II

ETAP TWORZENIA PROJEKTU
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Najczęściej spotykane słabe i mocne strony składanych projektów,
w oparciu o doświadczenia ekspertów dokonujących ewaluacji.
Język projektu, sposoby zrozumiałego i zwięzłego przekazywania
informacji.
Doskonałość naukowa i innowacyjność projektu. Aktualny stan
wiedzy.
Od celu do działań. Koncepcja i podejście SMART.
Plan pracy, pakiety działań, kamienie milowe i ryzyko.
Oddziaływanie i opracowanie planu rozpowszechniania,
wykorzystywania i promocji rezultatów pracy w projekcie,
wywieranie wpływu na otoczenie.
Open access i open science, etyka i kwestie równości płci.
Budżetowanie projektu - wprowadzenie.

PROWADZĄCY: Joanna Bosiacka - Kniat, Izabela Stelmaszewska – Patyk, Ekspertki
Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, Polska Zachodnia, Poznań.

KOSZT UCZESTNICTWA: 650 zł netto/os. (2 dniowy catering, wynajem sali, koszty
organizacji, prowadzenie zajęć nieodpłatne).
Nie obejmuje zakwaterowania.
WYMAGANIA: podczas szkolenia uczestnicy będą korzystać z materiałów i baz
europejskich w języku angielskim, dlatego niezbędna jest znajomość języka
angielskiego na poziomie minimum B2.
BONUS: uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w dodatkowym nieodpłatnym
szkoleniu on-line na temat budżetowania projektu zorganizowanym w innym
terminie.
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