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Tworzenie (kreacja)projektu



Zadania Kół Gospodyń Wiejskich
1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach 
wiejskich;

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjonowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5) upowszechnianie i rozwijanie: form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw domowych;

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 
publicznej;

7) rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.



My – Kim jesteśmy?

Nasza organizacja ma konkretny program działania (lub programy jeśli jej zakres działania jest szeroki). W 
tym celu powstała. 

W ramach tego programu tworzymy projekty, czyli obmyślamy plany realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Gotowe projekty możemy wpisać we wniosek, który jest wypełnionym formularzem wysyłanym do 

instytucji przydzielającej dofinansowania po przeprowadzeniu oceny przez komisję konkursową. 

Odróżnienie tych elementów pokazuje, że napisanie wniosku trzeba poprzedzić stworzeniem projektu. 
Wniosek jest wtórny w stosunku do projektu, jest tylko narzędziem służącym do prezentacji projektu 
instytucji grantodawczej. 



W którym miejscu jesteśmy jako 
organizacja, zespół?

● Jakie są obecnie najważniejsze pola aktywności? 

● Jaki jest zasięg działania (np. miasto, gmina, województwo)? 

● Do jakich grup/osób adresujecie swoje działania? 

● Czy działacie w sposób ciągły czy np. tylko wtedy, gdy uda się pozyskać środki na konkretny projekt?

● W jakiej dziedzinie macie największe osiągnięcia?

● Jakie działania/projekty prowadzicie obecnie? 

● Dlaczego to właśnie Wy macie prowadzić  działania?



Zasoby

● Czy macie stały zespół (pracowników, współpracowników, członków/iń stowarzyszenia), ile osób? 

● Czy są oni zatrudnieni na stałe, okresowo, pracują społecznie? Jakimi kompetencjami przydatnymi przy 
realizacji projektu dysponują? Czy współpracujecie z wolontariuszami/kami, z iloma mniej więcej, przy jakich 
okazjach?

● Kto zajmuje się sprawami finansowymi? Jak prowadzona jest księgowość (np. zatrudnianie osób 
prowadzących księgowość, zlecanie usług firmie zewnętrznej)?

● Czy macie lokal np. własny, wynajęty lub użyczony? Czy lokal wyposażony jest w podstawowe sprzęty 
biurowe? Czy posiadacie nieruchomości, rezerwowe środki finansowe lub inny majątek / aktywa?

● Czy prowadzicie odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, a jeśli tak, to czy 
działalność ta generuje przychody/zyski?

● Jakie są główne źródła finansowania działań?



Partnerzy / Sieciowanie

Z kim współpracujecie?

Wolontariusze
Instytucje

Biznes
Liderzy

Organizacje pozarządowe
Organizacje i instytucje międzynarodowe



Projekt powinien (musi) być

● być zgodny z celami działania organizacji/grupy aplikującej. Każda organizacja/grupa ma swoją misję, 
która została sformułowana na początku działalności. Misja określa kierunki naszych działań. 

● odpowiadać na opisane i udokumentowane potrzeby. 
● wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (grupa docelowa/uczestnicy). 
● mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz efekty (rezultaty
● koszty projektu muszą być powiązane z przedsięwzięciem i być oszacowane na podstawie cen 

rynkowych.  



Fundamentalne pytania 

KTO PRZYPILNUJE?

KIEDY? CO? ZA ILE?

RYZYKO

PO CZYM TO POZNASZ?

DLA KOGO? Z KIM?

PO CO?

DLACZEGO?



Stwórzmy
dobry projekt Projekt jest działaniem 

interdyscyplinarnym, w 
trakcie jego planowania i 

realizacji musimy brać pod 
uwagę wiele czynników 

społecznych, 
gospodarczych, 
ekologicznych. 

Nasze działania 
projektowe, mimo 

tymczasowego 
charakteru, muszą 
wywołać zmianę i 
osiągnąć unikalny 

cel. 

Dlaczego? 

Dla Kogo?

I po co?



Stwórzmy
dobry projekt

Oprócz dobrego 
planu działań 

powinniśmy też 
później kontrolować 
realizację naszego 
przedsięwzięcia. 

To, że realizujemy 
projekt w 

konkretnym czasie, 
za konkretne 
pieniądze i z 
konkretnymi 

osobami nadaje mu 
niepowtarzalność. 

Kiedy? 

Z kim?

I za co???



Jesteśmy niepowtarzalne

Nastawienie na niepowtarzalność projektu nie oznacza, 
że nasze działania muszą być inne, 
niż wszystko co realizowane było do tej pory.
Zawsze to, co robimy jest wyjątkowe, 
ponieważ dzieje się w swoim niepowtarzalnym:  
czasie, miejscu, z naszym udziałem 
(czyli z niepowtarzalnym zespołem ludzi – zespołem projektowym). 

To co robimy 

jest 

wyjątkowe.



Fundamentalne pytania

•Dlaczego należy zrealizować projekt? 

• Po co realizować projekt? Jaki jest jego cel? 

• Dla kogo projekt będzie ważny? Kim będą odbiorcy/uczestnicy projektu? 
W jaki sposób prowadzona będzie rekrutacja? 

• Jakich partnerów chcesz pozyskać? Z kim już współpracujesz?

• Jak projekt będzie realizowany? Jakie działania zostaną przedsięwzięte? 

• Jakie efekty dla grupy docelowej przyniesie realizacja projektu? 

• Kiedy projekt będzie realizowany? Jaki będzie harmonogram pracy? 



Fundamentalne pytania

• Kto powinien być zaangażowany w realizację projektu? Jaka będzie kadra projektu? 

• Jakie czynniki mogą mieć wpływ na efekty projektu? Jakie występuje ryzyko?

• Jak projekt będzie zarządzany? W trakcie każdego z etapów cyklu realizowana jest ewaluacja bieżąca. 

• Ile projekt będzie kosztował? Jak będzie wyglądał budżet projektu? 

• Czy projekt jest częścią realizowanych już działań? Czy planowane jest kontynuowanie działań związanych 
z projektem po jego zakończeniu?



Faza formułowania

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, 
2. Opis odbiorców (grupy docelowej/uczestników), 
3. Analiza celu głównego, szczegółowych  
4. Opis zadań i harmonogram   
5. Zarządzanie projektem,  
6. Kadra i zespół zarządzający projektem, 
7. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, 
8. Opis efektów, 
9. Kalkulacja kosztów realizacji projektu (budżet projektu).



Uzasadnienie potrzeby realizacji 
zadania

To jest nasze DLACZEGO?
Tym elementem musimy przekonać o tym, że problem, na który odpowiadamy jest istotny i należy 
realizować przedsięwzięcia, które przyczynią się do jego rozwiązania lub ograniczenia. Dlatego nasze słowa 
popieramy obiektywnymi danymi statystycznymi, informacjami z raportów i badań. Musimy wykazać, że 
doskonale znamy problem i jego skalę, możemy posłużyć się wnioskami z własnych obserwacji. Ponadto 
wykorzystując w opisie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu dane statystyczne i merytoryczne 
wykazujemy, że problem jest dostrzegany przez urzędy, badaczy, socjologów.



Uzasadnienie potrzeby realizacji 
zadania

Możemy posługiwać się danymi instytucji, raportami opracowanym przez specjalistyczne jednostki 
(Główny Urząd Statystyczny itd.). Najważniejsze, aby powoływane dane były adekwatne do obszaru, na 
którym realizowany jest projekt. Możemy zacytować dane ogólnopolskie, ale skupić musimy się na tych, 
które najprecyzyjniej charakteryzują problem. Ważne jest też, by dane nie były starsze niż 3 lata, gdyż w 
niewielkim stopniu odzwierciedlają aktualną sytuację. Nieocenioną rolę często odgrywają nasze własne 
badania, obserwacje, dotychczasowe doświadczenia, rozmowy z odbiorcami projektu, wywiady, ankiety, 
pozwalają nam bowiem zebrać bardzo specyficzne dane, których najczęściej w zbiorczych zestawieniach 
nie ma. 



Opis odbiorców (grupy docelowej / 
uczestników)

To jest nasze DLA KOGO?
Kto jest odbiorcą projektu? (uwzględniamy np. płeć, wiek, czy charakterystykę organizacji i osób 
zaangażowanych w jej działania), 
• Jaki mają status w danej społeczności? (np. osoby pracujące, uczące się, mieszkańcy gminy, dzieci, 
młodzież, pracownicy/wolontariusze organizacji), 
• Jak liczna będzie grupa? 
• Skąd mamy pewność, że potrzebują takiego właśnie wsparcia i że są (potencjalnie) zainteresowani 
projektem? (zdarza się, że projektodawcy mają problem z rekrutacją, a potencjalni uczestnicy nie są 
zainteresowani udziałem w projekcie. Dlatego tak istotne jest wskazanie danych np. wyników 
spotkań z odbiorcami, sondaży, które pokazują realne zainteresowanie projektem).
• W jaki sposób dokonamy rekrutacji uczestników i dlaczego wybraliśmy takie metody? 



Opis odbiorców (grupy docelowej / 
uczestników)

Jakie trudności dotykają odbiorców? (trudności mogą być finansowe; infrastrukturalne – np.: 
utrudniony dojazd, godziny pracy, nieprzystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; psychologiczne – np.: ograniczona wiara we własne siły, niskie poczucie 
własnej wartości).  Rekrutujmy osoby, których w największym stopniu te trudności dotykają. W tym 
miejscu powinniśmy się zastanowić, dlaczego te osoby same nie są w stanie rozwiązać problemu, 
który ich dotyka. Wykazane trudności należy potwierdzić danymi. Jeżeli nasz projekt kierowany jest 
do kilku grup docelowych np. niskie zaangażowanie w działania na rzecz gminy młodzieży i osób 
starszych, zwróćmy uwagę, iż trudności przekładające się na niskie zaangażowanie każdej z tych 
grup będą zupełnie inne. 



Rekrutacja - etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji:
• opracowanie i wykonanie zaproszenia do udziału w projekcie oraz plakatu, 
• wizyta w szkołach, promująca projekt wśród nauczycieli i pedagogów, którzy będą przekazywali 
informacje uczniom,  
• spotkanie dla organizacji młodzieżowych działających w Mieścisku, 
• rozesłanie zaproszeń i plakatów do szkół, 
• przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi osobami zainteresowanymi udziałem w 
projekcie, 
• sporządzenie listy osób uczestniczących w projekcie.



Rekrutacja – kryteria wyboru

•motywacja do udziału w projekcie, 
• niski status materialny, 
• niskie oceny w szkole, problemy z nauką, 
• kolejność zgłoszeń – w przypadku dużej ilości zgłoszeń młodzieży z wysoką motywacją, jedynie jako 
kryterium dodatkowe. 



Analiza celu głównego, celów 
szczegółowych 

To jest nasze PO CO?

CEL wynika z opisanego PROBLEMU

Cel projektu najlepiej ująć w jednym, dwóch zdaniach. Zdanie to powinno zawierać informację: 

co zamierzamy robić? 
dla ilu odbiorców? 

w jakim miejscu i czasie?  



Cele szczegółowe

Do osiągnięcia celu głównego przybliżają nas cele szczegółowe (2-5), które: 
• są osiągane w wyniku realizacji poszczególnych zadań projektu, 
• przekładają się na efekty i na osiągnięcie głównego celu projektu, 
• zostają wyznaczone przy opisywaniu działań, 
• są sformułowane zgodnie z zasadą SMART oraz ich osiągnięcie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 
projektu. 



SMART - inteligentny

Dla określenia precyzyjnego celu (w tym celów szczegółowych) wykorzystujemy tzw. zasadę SMART (z ang. 
inteligentny) od pierwszych liter słów. Zasada ta pozwala w minimum słów oddać maksimum treści. 
Zasada SMART 
S - Skonkretyzowany - określony możliwie konkretnie i jasno; 
M - Mierzalny – odniesiony do konkretnych wartości liczbowych, określających osiągnięcie celu, pokazujące 
planowaną zmianę; 
A - Akceptowalny - spójny z celami działania organizacji/ grupy; 
R - Realny - możliwy do osiągnięcia (posiadane zasoby są wystarczające dla realizacji celu); 
T - Terminowy - możliwy do wykonania w określonym czasie. 



Działania i Harmonogram

To jest nasze KIEDY I CO?
Aby zrealizować zadania, jakie wyznacza nam określony cel projektu musimy zdecydować, co i jak będziemy robić. Metody naszych
działań zależą od: 

•dostępnych środków (lokalu, zasobów jakimi dysponujemy obecnie lub czym moglibyśmy realnie dysponować. To oznacza, że w 
projekcie zakładamy wykonanie plakatu, natomiast nie jesteśmy w stanie przeprowadzić kampanii telewizyjnej, ponieważ nie mamy
doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach/nie mamy osób, które się znają na kampanii/nie będziemy w stanie pozyskać tak 
wysokich środków), 
• doświadczenia organizacji (podejmujemy się zadań, którym jesteśmy w stanie sprostać, czerpiąc z doświadczeń własnych bądź innych 
organizacji/osób. Jeżeli nigdy wcześniej nie realizowaliśmy projektu, to nie decydujmy się na rozbudowane działania lub poszukajmy 
partnerów do współpracy przy realizacji),
• kalendarza, dostępnego czasu, kadry (zastanówmy się, jakich mamy ludzi i czy dysponują oni czasem, w którym będziemy realizować 

projekt, sprawdźmy czy w danym czasie potencjalni uczestnicy mogą być zainteresowani udziałem), • odbiorców (dostosujmy działania 
tak, aby jak najlepiej dotrzeć do naszych uczestników, aby czegoś się nauczyli i żeby projekt ich nie znudził). 



Działania i Harmonogram

Przygotowujemy je, odpowiadając przy każdym działaniu na pytania: 
• Co będzie realizowane (rodzaje podejmowanych działań)? 
• Kiedy będzie realizowane (bez konieczności wskazywania konkretnych dat)?  • Jaki jest cel działania (tzn. 
określamy cel szczegółowy projektu)? 
• W jaki sposób działanie będzie realizowane (sposób organizacji działania, metoda)? 
• Do kogo działanie jest skierowane (kto uczestniczy, ile osób)? 
• Jaka kadra będzie zaangażowana (merytorycznie i organizacyjne)?  
• Kto jest odpowiedzialny za realizację opisywanego zadania (np. koordynator)? 



Harmonogram

Na realizację każdego z działań zakłada się określony czas. Często zestawia się chronologicznie działania z 
założonym czasem ich realizacji tworząc harmonogram. Harmonogram projektu pozwoli nam przewidzieć 
czas całego projektu oraz poszczególnych zadań działań. Przystępując do prac nad harmonogramem, w 
pierwszym etapie określamy czas trwania poszczególnych zadań w projekcie. Wymieniamy także osobę 
odpowiedzialną za wykonanie danego działania. Następnie chronologicznie ustalamy kolejność tych działań, 
etapy realizacji.  Pamiętajmy, aby zawsze do harmonogramu wprowadzić margines czasowy. 



Opis efektów realizacji projektu

To jest nasze PO CZYM TO 
POZNAMY? 

Każdy projekt powoduje zmianę. Tę zmianę przedstawiamy za pomocą efektów. Wszystko, co zakładamy 
osiągnąć, musimy dokładnie opisać. Efekt może dotyczyć konkretnych, wymiernych osiągnięć lub zmian w 
myśleniu, postrzeganiu siebie i swojego otoczenia przez uczestników.  



Opis efektów realizacji projektu 

Rezultaty twarde, w ramach których określamy:
• Produkty – to, co „wyprodukujemy” w ramach projektu. Wszystko, co „wychodzi” z projektu jest 
produktem, który powstaje z różnych nakładów – pracy ludzkiej, czasu, sprzętu itp.  



Opis efektów realizacji projektu 

Każdy rezultat musi być zmierzony i udokumentowany. Planując rezultaty, musimy od razu zastanowić się, 
jak je zmierzymy i jakie dokumenty potwierdzą ich osiągnięcie. Za narzędzie pomiaru osiągania rezultatów 
twardych mogą służyć na przykład testy, egzaminy, zadania, quizy, ankiety, plany – czyli wszystko to, co 
pozwoli pokazać zmianę w wiedzy, kwalifikacjach, umiejętnościach uczestników i uczestniczek.  



Opis efektów realizacji projektu 

Rezultaty miękkie również pokazują zmianę u odbiorców, ale dotyczą rzeczy mniej wymiernych, 
podmiotowych, bardziej odczuwalnych niż konkretnych korzyści. To subiektywne odczucia uczestników i 
uczestniczek projektu. Rezultaty miękkie, mimo że często trudne do udowodnienia, są bardzo istotne w 
projektach społecznych. Wyposażenie ludzi w wiedzę nie daje gwarancji, że będą z niej korzystać. Zmiana ich 
nastawienia z „nie” na „chcę” sprawi, że mogą osiągnąć każdy cel.  



Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu 

Każde planowane działanie niesie ze sobą ryzyko. Uświadomienie sobie, jakie zagrożenia może napotkać nasz 
projekt pozwoli określić jak przeciwdziałać ryzyku lub je minimalizować. Ryzyko może wynikać zarówno z 
wewnętrznych braków czy trudności, jak i z zewnętrznych ograniczeń.  Ryzyko wewnętrzne (zależne od nas) 
eliminujemy na etapie planowania projektu, gwarantując najlepszy zespół realizujący i zarządzający, przejrzyste 
zasady podejmowania decyzji i podziału obowiązków oraz sprawdzone metody realizacji działań. Ważne jest też 
staranne zaplanowanie zasobów (miejsce realizacji, sprzęt itp.) na potrzeby realizacji projektu.  



Kadra i zespół zarządzający projektem 

W odniesieniu do kadry, czyli osób pracujących (również wolontariuszy) w projekcie, opisujemy: 
• stanowiska osób zaangażowanych w projekt i ogólnie zakres ich obowiązków w projekcie oraz wzajemnie 
powiązania i podległość stanowiskową w projekcie, 
• doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego, 
• czas pracy (wielkość etatu/liczba godzin) i planowaną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa 
wolontariacka, umowa o pracę),  
• sposoby komunikacji kadry (np. częstotliwość spotkań zespołu). 



Kadra i zespół zarządzający projektem 

To jest nasze KTO PRZYPILNUJE?

Charakterystyka zespołu zarządzającego projektem uwzględnia informacje o: 
• koordynatorze/ce projektu, odpowiadającym/ej  za sprawną realizację przedsięwzięcia i jego rozliczenie, 
• członkach/iniach zespołu projektowego (asystent/ka, księgowy/a, inne osoby),  
• zasadach komunikacji i podejmowania decyzji, 
• metodach prowadzenia sprawozdawczości, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, monitoringu i 
ewaluacji projektu oraz osobach odpowiedzialnych za te elementy. 
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P R A K T Y C Z N Y  P R Z E W O D N I K    

- O P R A C O W A N Y  P R Z E Z  Z E S P Ó Ł  C E N T R U M  P I S O P
a . w a r g o w s k a - d u d e k @ a r t s - f u n . p l

w w w . a r t s - f u n . p l

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


