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Частина D - Якість команди проекту та механізми
співпраці
Частина D1 - Організація та заходи
Ця частина (D1 і D2) повинна бути заповнена усіма партнерами, які беруть участь у проекті.
Назва організації
D.1. Цілі та діяльність організації
Будь ласка, надайте коротку інформацію вашої організації (основні види діяльності, зв'язки,
розмір організації тощо), що стосуються проектної пропозиції (обмеження 2000 символів *).

Опишіть роль організації-заявника в проекті (обмеження 1000 символів).

Для забезпечення рівного ставлення, будь ласка, дотримуйтесь запропонованих обмежень в
максимальній кількості символів для кожного розділу.
D.2. Операційна спроможність: вміння та досвід основних співробітників, які беруть участь у
проекті / мережі
Будь ласка, додайте рядки за необхідності.
Назви
співробітників
організаціїзаявника

Резюме відповідних навичок та досвіду, включаючи, де це доречно,
перелік останніх публікацій, пов'язаних з областю проектної
пропозиції.
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ЧАСТИНА E - Характеристика та відповідність проекту
E1 Чому консорціум бажає здійснити цей проект?
Будь ласка, вкажіть мотивацію вашого проекту, чітко визначте конкретні потреби чи
проблеми / виклики, які він має намір вирішити. Поясніть, чому ці проблеми / виклики були
відібрані з - посеред до інших і як ці потреби були проаналізовані. Будь ласка, поясніть, як
проектна пропозиція відповідає цілям організацій-учасниць, що беруть участь у проекті, та
європейській політиці у сфері освіти, навчання та молоді та як це створить синергію між
цими напрямами (обмеження 3000 символів).

Опишіть, як ваша проектна пропозиція була підготовлена (наприклад, використовуючи
попередній досвід, на основі досягнутих результатів у колишніх проектах, після попередньої
співпраці між членами консорціуму тощо) (обмеження 3000 символів).
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Якщо ваша проектна пропозиція базується на результатах одного або кількох попередніх
проектів / мереж, будь-ласка, надайте точні посилання на цей / ці проекти / мережі (и) в
таблиці нижче.
При необхідності додайте таблиці.
Реєстраційний номер
Дати проекту / мережі
(рік початку і завершення)

Програма або
ініціатива

Назва проекту / мережі
Координуюча організація
Веб-сайт
http://
Пароль / логін для веб-сайту, якщо
необхідно
Будь ласка, підбийте підсумки результатів проекту / мережі та опишіть (а), як нова
пропозиція буде сформована на їх основі, і (б) як розглядаються проблеми власності /
авторських прав (обмеження 1000 символів).

E2. Обґрунтування створення консорціуму

Будь ласка, поясніть, чому обрані партнери найкраще підходять для участі в цьому
європейському проекті. Опишіть інноваційні та / або додаткові навички, досвід та
компетенції консорціуму, безпосередньо пов'язані з запланованим проектом (обмеження
3000 символів).
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Е3. Європейська додана вартість
Будь ласка, опишіть переваги та необхідність європейської співпраці. Будь ласка, опишіть
також, чому результати не можуть бути досягнуті за рахунок національного, регіонального
або місцевого фінансування (обмеження 1000 символів).

E4. Інноваційний характер
Вкажіть, що нове пропонує проект і які в ньому є основні інноваційні елементи (обмеження
3000 символів).
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Частина F - Якість проектування та впровадження проекту
F.1. Діяльність та методологія проекту
Визначте та опишіть всі запропоновані заходи та методологію роботи, включаючи всі етапи,
пов'язані з впровадженням проекту, які будуть використовуватися для досягнення цілей
проекту. Будь ласка, включіть освітній і навчальний зміст та педагогічний підхід, основні
віхи, вимірювані показники тощо (обмеження 10 000 символів).
Будь ласка, надайте орієнтовний графік для кожного виду діяльності, запланованого в
проекті, додаючи інформацію наприкінці даного параграфу. Графік не повинен бути
включений в обмеження символів.
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F.2. Цілі та завдання
Будь ласка, визначте конкретні цілі та завдання проекту (обмеження 3000 символів).

F.3. Бюджет та ефективність витрат
Будь ласка, опишіть прийняту стратегію для забезпечення досягнення запропонованих
результатів та завдань найбільш економічно та своєчасно. Поясніть принципи розподілу
бюджету між партнерами. Вкажіть механізми, прийняті для фінансового менеджменту
(обмеження 3000 символів).
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Частина G - Вплив, поширення та експлуатація, стійкість
G1. Очікуваний вплив проекту
Хто буде використовувати результати цього проекту / продуктів та як консорціум зможе
цього досягти?
Будь ласка, опишіть, як цільові групи (включаючи задіяні установи, зацікавлені сторони)
будуть залучені і братимуть участь у проекті та як проект буде корисний цільовій групі на
місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях. Які зміни здійснить ваш
проект? (обмеження 3000 символів).

Опишіть, як цільові групи (включаючи задіяні установи, зацікавлені сторони) будуть
залучені після завершення проекту (обмеження 3000 символів).
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G.2. Стратегія розповсюдження та експлуатації
Як буде організовано розповсюдження та як експлуатаційна діяльність забезпечить
оптимальне використання результатів протягом усього терміну реалізації проекту та після
нього? (обмеження 3000 символів).

G.3. Стійкість
Яким чином вплив цього проекту матиме місце після завершення його реалізації? Як
результати будуть інтегровані та збільшені у сфері діяльності та в організаціях, що беруть
участь у проекті? Будь ласка, поясніть, яка стратегія передбачає залучення співфінансування
та інших форм підтримки проекту (обмеження 2000 знаків)
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G.4. Контроль якості та моніторинг
Будь ласка, поясніть, які механізми були впроваджені для забезпечення якості проекту та як
буде проводитися їх оцінка? Будь ласка, визначте конкретні заходи щодо забезпечення
якості, а також показники, передбачені для перевірки їх результатів (обмеження 3000
символів)
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ЧАСТИНА Н – Мобільність
Має бути заповненою, якщо у вашому проекті передбачено одну або декілька видів
мобільності: молодіжні обміни, волонтерська діяльність, мобільність працівників, що
працюють з молоддю.
H.1. Залучення учасників до мобільності
Будь ласка, поясніть, як учасники проекту будуть залучені до участі у мобільності, які
наслідки вони очікують, які наслідки для установ країн-учасниць та інших зацікавлених
сторін (до 3000 символів).

H.2. Виявлення та відбір учасників
Опишіть процедури, призначені для ідентифікації та відбору учасників для мобільності
(обмеження 2000 символів).
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H.3. Підготовка та підтримка
Будь ласка, опишіть структуру підготовки учасників для мобільності, включаючи спеціальні
тренінги або курси. Будь ласка, поясніть надану допомогу з точки зору розміщення,
страхування тощо. Будь ласка, поясніть, які показники якості встановлені в організаціях, які
відправляють учасників мобільності та в організаціях, які приймають учасників мобільності
для моніторингу мобільності та заходів, які слід вжити, якщо очікувані результати не
виконуються (обмеження 2000 символів).

H.4. Залучення людей з обмеженими можливостями
Чи залучає ваш проект людей з обмеженими можливостями? Скільки учасників з яких країн
та організацій потрапляють до цієї категорії? Вкажіть вид обмежених можливостей, з якими
стикаються такі учасники (обмеження 2000 символів).

[ЯКЩО ТАК]
Будь ласка, поясніть характер необхідної підтримки, щоб ці люди могли повною мірою брати
участь у передбачуваних заходах (обмеження 1000 символів)?
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H.5. Визнання та затвердження результатів навчання
Будь ласка, поясніть, як проект має намір визнати та оцінити викладання та / або результати
навчання учасників (обмеження 1000 символів).

H.6. EVS акредитація - застосовується лише у випадку, якщо до проекту включено вид
добровільної діяльності
Будь ласка, перерахуйте дійсні номери акредитації EVS від участі організацій із країнучасниць Програми та / або організацій із Західних Балкан:
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ДЕТАЛІ ЗАХОДІВ МОБІЛЬНОСТІ
Будь ласка, заповніть наступну таблицю заходами мобільності, передбаченими в проекті. Якщо ваш проект передбачає лише один вид діяльності, будь ласка,
заповніть лише необхідні таблиці.
МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН: якщо у вашому проекті передбачено більше одного молодіжного обміну, будь ласка, заповніть одну таблицю на кожен захід
молодіжного обміну. Якщо потрібно, додайте більше рядків.
МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН

Назва молодіжного обміну

Назва організації, яка
відправляє учасників
мобільності

Назва організації, яка приймає учасників
мобільності

Країна
організації, яка
відправляє
учасників
мобільності

Місце проведення молодіжного
обміну

Кількість молодих
учасників та лідерів групи
організації, яка
відправляє учасників
мобільності (мін. 4 + 1)
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Країна
молодіжного
обміну

Дата початку
(dd/mm/yyyy)

Дата
закінчення
(dd/mm/yyyy)

Тривалість
молодіжного
обміну в
днях

ДЕТАЛІ ЗАХОДІВ МОБІЛЬНОСТІ

Будь ласка, заповніть наступну таблицю заходами мобільності, передбаченими в проекті. Якщо ваш проект передбачає лише один вид діяльності, будь ласка,
заповніть лише необхідні таблиці. Якщо потрібно, додайте більше рядків
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Назва організації, яка
відправляє учасників
волонтерської діяльності

Країна
організації,
яка
відправляє
учасників
волонтерської
діяльності

Номер
акредитації
організації,
яка
відправляє
учасників
волонтерської
діяльності

Назва організації, яка
приймає учасників
волонтерської
діяльності

Країна, яка
приймає
учасників
волонтерської
діяльності

Номер
акредитації
організації,
яка приймає
учасників
волонтерської
діяльності
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Кількість
волонтерів

Дата початку
волонтерської
діяльності

(dd/mm/yyyy)

Дата
закінчення
волонтерської
діяльності

(dd/mm/yyyy)

Тривалість
волонтерської
діяльності в
місяцях

ДЕТАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНОСТІ

Будь ласка, заповніть наступну таблицю заходами мобільності, передбаченими в проекті. Якщо ваш проект передбачає лише один вид діяльності, будь
ласка, заповніть лише необхідні таблиці. Якщо потрібно, додайте більше рядків
МОБІЛЬНІСТЬ для
працівників, які працюють
з молоддю
Тип мобільності
(навчання, робота ...)

Назва організації, яка
відправляє учасників
мобільності

Країна
організації,
яка
відправляє
учасників
мобільності

Назва організації, яка приймає
учасників
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Країна,
яка
приймає
учасників

Кількість
молодіжних
працівників

Дата початку
мобільності
(dd/mm/yyyy)

Дата
завершення
мобільності
(dd/mm/yyyy)

Тривалість
мобільності в
днях /
місяцях

ЧАСТИНА I - інші гранти ЄС
Будь ласка, перерахуйте проекти, для яких організація або відомство, відповідальні за
менеджмент цієї проектної пропозиції, отримали фінансову підтримку від європейських
програм.
Програма або
ініціатива

Реєстраційний номер

Організація бенефіціар

Назва проекту

Додати рядки за
необхідності
Будь-ласка, перерахуйте інші заявки на отримання грантів, подані вашою організацією, для
підтримки цієї проектної пропозиції. Для кожної заявки на грант, будь-ласка, зазначте
відповідну програму ЄС та заявлену суму.
Програма

Заявлена сума

Додати рядки за необхідності
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ЧАСТИНА J - проекти молодіжного вікна Східного партнерства
Заповнюється, якщо ви подасте пропозицію в рамках вікна молодіжної політики "Східного
партнерства"
J.1 - Стипендія громадянського суспільства для молоді
Будь ласка, поясніть, як проект має на меті зміцнити потенціал молодіжних організацій та
працівників, які працюють з молоддю для побудови конструктивних відносин з різними
партнерами, включаючи державні органи та організації громадянського суспільства.

J.2 - Партнерство для підприємництва
Будь ласка, поясніть, як проект сприятиме молодіжній підприємницькій освіті та
соціальному підприємництву серед молоді.
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