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Wstęp
Publikacja Projekty kulturalne – krok po kroku jest przewodnikiem dla wszystkich, którzy pragną zmierzyć się z twórczym wyzwaniem, jakim jest realizacja projektów kulturalnych.
Kulturę postrzegamy jako złożoną całość, która dotyczy pojedynczych osób i całych
grup społecznych. Z uwagi na szeroki kontekst działań kulturalnych ich realizacja wymaga unikalnych kompetencji, wynikających z posiadanej wiedzy, talentów i otwartości wobec otaczającej rzeczywistości.
Recepty na innowacyjność projektu kulturalnego podać nie można, dlatego w tym podręczniku skoncentrowaliśmy się na omówieniu metodyki projektowania i realizowania
przedsięwzięć kulturalnych bez wskazywania uniwersalnych rozwiązań, bo takich nie
ma.
Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, polegającego na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, łączących bogactwo tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców i określoną wizją przyszłości.
Pierwszym krokiem do powstania projektu jest dobry pomysł. Kolejny krok to wnikliwa
analiza otoczenia i sytuacji, która warunkuje sens, możliwość, cel i trwałość rezultatów planowanych działań.
Należy jednak pamiętać, że na sukces projektu składa się nie tylko kreatywność pomysłodawców, ale także udana współpraca całego zespołu, który czuwa nad jego przygotowaniem i realizacją. Im staranniej będzie zaplanowane przedsięwzięcie, tym bardziej realne jest jego powodzenie.
Nasza publikacja opisuje krok po kroku kolejne etapy planowania i realizacji projektu
np. porównując proces przygotowawczy do zwykłej przeprowadzki. Mamy nadzieję, że
ten prosty, z życia wzięty przykład ułatwi zrozumienie istoty projektu.
Pokazuje tez różne rodzaje inicjatyw kulturalnych oraz możliwości ich przeprowadzenia. W Tym celu posłużyliśmy się rozróżnieniem na dwa typy projektów: „twarde”
– inwestycyjne oraz projekty „miękkie” – programowe. Wskazując rzeczywiste różnice
między tymi projektami pokazujemy wspólną logikę ich konstruowania, której zwieńczeniem jest wybór funduszu współfinansującego oraz przygotowanie wniosku.
Zaprezentowane w naszej publikacji przykłady mogą posłużyć jako inspiracja i dowód,
że skuteczne pozyskanie środków na realizację dobrze przygotowanych projektów kulturalnych w Polsce i za granicą jest możliwe.
Aby ułatwić poszukiwanie konkretnych źródeł finansowania projektów kulturalnych
przygotowaliśmy listę z danymi adresowymi programów i funduszy Unii Europejskiej,
znanych w momencie przygotowania publikacji. Inne, dostępne formy dotacji dla projektów kulturalnych zostały zasygnalizowane w rozdziale VI.
Zamieściliśmy też słowniczek terminologiczny, pomocny przy tworzeniu wniosków o wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej.
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I. Wiadomości ogólne
Identyfikując i analizując potrzebę (może nią być renowacja zabytkowego klasztoru na
potrzeby studia medytacji, wyposażenie już istniejącej placówki muzealnej, organizacja Festiwalu Muzyki Cerkiewnej czy Biennale Sztuki Współczesnej), stajesz się projektodawcą, który powziął i realizuje swój pomysł. Inaczej mówiąc – zostajesz autorem
zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia projektu, w którym stosujesz
określone narzędzia, pojęcia, zadania i techniki oraz standardowy układ dokumentów.
Ich właściwe wykorzystanie doprowadzi do realizacji projektu.
Po przeczytaniu powyższego akapitu możesz poczuć ciężar odpowiedzialności i przed
sobą, i – o zgrozo – przed szefem! Ale nie przejmuj się! Wszak do odważnych świat należy. Dalszy ciąg podręcznika pozwoli ci zaprzyjaźnić się z wiedzą na temat projektów.
Dostarczy ci również wiadomości, które będziesz mógł wykorzystać do wszelkiego typu
projektów, i to z różnych dziedzin.

Co to jest projekt?
Projekt jest to przedsięwzięcie realizowane w określonym miejscu, w ustalonym
czasie i dla konkretnej grupy ludzi. Z definicji – jest to najmniejsza, dająca się wydzielić „jednostka fizyczna”, mogąca stanowić przedmiot pomocy.
Przykład: rewitalizacja zamku w Mrowie Dolnym, organizacja konferencji „Miasta
w Internecie”.
Aby praca nad projektem przebiegała sprawnie, musisz pamiętać o wielu czynnikach.
Przyjrzyj się im, śledząc jednocześnie przykład abstrakcyjnego projektu, którym jest
przeprowadzka rodziny do nowego, większego mieszkania.

1. Jak najwcześniej włączasz do pracy nad projektem wszystkich zainteresowanych partnerów. Wprowadzasz więc w czym zasadę „co dwie głowy to nie jedna”. Im tych głów będzie więcej, tym większa jest szansa, że przewidzicie
prawie wszystko, co może się wydarzyć w związku z projektem;
2. jasno i czytelnie określasz cele projektu, czyli to, co zostanie zrobione dla
dobra społeczności lokalnej (grupy docelowej (1) );
3. posługujesz się matrycą logiczną, która służy ci do niezbędnych analiz – partnerów, problemu, celów i strategii. Jak masz to robić, zobaczysz w następnych
rozdziałach;
4. z chwilą, gdy już wprowadzisz swoje zamysły w czyn, czuwasz nad dokumentami, rachunkami, fakturami i harmonogramami, które usprawniają przebieg
pracy. W ten sposób również monitorujesz całe przedsięwzięcie;

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Narada rodzinna
Od dłuższego czasu ojciec rodziny,
czyli projektodawca, planuje zmienić
mieszkanie. Rozmawia o tym z całą
rodziną: żoną, dziećmi i dziadkami.
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Ustalanie celu
Ojciec rodziny planuje, że mieszkanie dla rodziny musi być większe
i bardziej słoneczne
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Analiza sytuacji, czyli matryca
logiczna
Ojciec analizuje cały plan przeprowadzki, rozrysowuje na papierze.
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Ogląd, czyli monitorowanie
Ojciec przygotowuje potrzebne dokumenty (np. akt własności obecnego mieszkania), czuwa nad wydatkowaniem pieniędzy, planuje urlop
i termin przeprowadzki.
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Zespół projektowy
Cała rodzina ma zaplanowane,
co każdy z jej członków ma robić
w trakcie planowanej zmiany mieszkania
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Zagadnienia horyzontalne
W planach przeprowadzki rodzina
uwzględnia zagadnienia horyzontalne. Wzięte są pod uwagę potrzeby
kobiet, mężczyzn i dzieci. W nowym
mieszkaniu cała rodzina będzie miała
równy dostęp do Internetu.
(1) Grupami docelowymi są grupy,
do których adresowany jest projekt.
Mogą nimi być np. bezrobotne kobiety, absolwenci szkół średnich, studenci szkół artystycznych.

5. nie zajmujesz się wszystkim sam! Przy realizacji projektu wiele osób ma przypisane role i podział obowiązków (koordynator projektu, kierownicy grup zadaniowych itp.).
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Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Zagadnienia Horyzontalne
W planach przeprowadzki rodzina
uwzględnia zagadnienia horyzontalne. Wzięte sa pod uwagę potrzeby
kobiet, mężczyzn i dzieci. W nowym
mieszkaniu cała rodzina będzie miała
równy dostęp do Internetu
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Innowacje i wartość dodana
W nowym mieszkaniu śmieci będą
wyrzucane do zsypu. W ten sposób
rodzina zaoszczędzi na kupowaniu
dużych i droższych worków na śmieci.
(2) Dotyczy to przede wszystkim projektów odnoszących się do funduszy
strukturalnych
(3) Zrównoważony rozwój to – według
Raportu Brundtland z 1987 roku – rozwój gospodarczy, dążący do zaspokojenia obecnych potrzeb bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń
zaspokojenia także i ich potrzeb.

Pamiętaj, że...
W czasie projektowanie musisz wziąć pod uwagę (2) kwestie związane z zagadnieniami
horyzontalnymi, Należy do nich zasada równych szans (głównie kobiet i mężczyzn),
zrównoważony rozwój (3) i społeczeństwo informacyjne.
Rozważ również zaproponowanie przedsięwzięć, które będą uzupełnione elementami
innowacyjnymi (np. nie tradycyjna galeria, lecz wirtualna). Dobrze jest, gdy w projekcie znajdziesz miejsce na tzw. Wartość dodaną. Jest to rozsądne planowanie kosztów,
dzięki czemu osiągasz cel przy zaangażowaniu jak najmniejszej ilości pieniędzy.

Co wpływa na projekt, czyli nic za darmo
Czynnikami, które wpływają na projekt są: jakość, czas i koszty. Rzutują one na realizację projektu w określonym czasie, w ramach założonych kosztów i zakładanych
celów.
Uwzględnij te czynniki, aby podczas pracy nie zapędzić się w kozi róg.
Schemat 1. Zależności między jakością, kosztami i czasem

Jakość

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Zależność pomiędzy jakością,
kosztami i czasem
Czas

Jeśli rodzina chce mieć dom, musi
wydać więcej pieniędzy. Szybkie
kupno nowego lokum sprawi, że
przeprowadzka będzie miała miejsce
wcześniej. W razie wcześniejszej
przeprowadzki – ojciec nie będzie
mógł wziąć planowanego urlopu,
w związku z czym musi wynająć
i opłacić ludzi do pomocy.
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Wartość dodana
Zapada decyzja o nie wynajmowaniu
ludzi. Zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze rodzina przeznaczy na
kupno nowego dywanu.

Koszty

Jeżeli poprzez realizację projektu chcesz osiągnąć cel o wysokiej jakości, musisz zainwestować. W takim przypadku koszty będą wyższe. Jeśli zmniejszysz koszty – czas
realizacji projektu się wydłuży. Skrócenie zaś czasu realizacji doprowadzi do podwyższenia kosztów bądź obniżenia jakości.
Wynikiem tej krótkiej analizy jest wniosek, że podwyższając koszty osiągniesz i dobrą
jakość, i krótki czas realizacji. Pamiętaj jednak o wartości dodanej i o tym, że w polskich warunkach należy minimalizować wydatki. Jest przecież jeszcze wiele dziur do
załatania.

Etapy działań, czyli cykl życia projektu
Nie wyrywaj się jak Filip z konopi i dokładnie wszystko zaplanuj. Realizacja każdego projektu ma etapy działań. Etapy składają się z czynności, które wykonywane są
w określonych odstępach czasu. To jest właśnie cykl życia projektu, Spójrz, jak wygląda to na poniższym schemacie.
Schemat 2. Etapy cyklu życia projektu
Diagnoza
sytuacji

Ocena
końcowa

Identyfikacja

Wdrażanie

Przygotowanie

Akceptacja
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Etap pierwszy – diagnoza sytuacji,
Rozglądasz się wokół i „rozeznajesz teren”. Stwierdzasz, że trzeba coś zrobić i masz
pomysł, co to ma być. W ten sposób rodzi się koncepcja, którą porównujesz z polityką
regionalną zawarta w strategiach rozwoju gminy, powiatu i regiony.

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Co w trawie piszczy
Mając na uwadze zmianę mieszkania,
rodzina dokonuje diagnozy lokalnego
rynku nieruchomości oraz swoich zasobów finansowych.

Etap drugi – identyfikacja projektu.
Uznajesz, że to, co chcesz zrobić i zmienić, jest zgodne z potrzebami regionu i z oczekiwaniami jego mieszkańców.
Etap trzeci – przygotowanie projektu.
Nie chodź z głową w chmurach. Musisz opracować założenia tak, aby później można
było je realizować. W ramach tej fazy przeprowadzasz analizy partnerów, problemu,
celów i strategii. Używasz do tego celu matrycy logicznej (4).

Pamiętaj, że...
Etap
przygotowania
jest
procesem
czasochłonnym.
Uwzględnij
to,
przygotowując etapy realizacji projektu. Uważnie przyjrzyj się także terminom ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.
Przystępując do analizy partnerów, masz już koncepcję projektu, która jest zgodna
z ogólnymi założeniami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Pod tym kątem
określasz wszystkich ludzi, instytucje, przedsiębiorstwa, które będą miały związek
z projektem. Następnie analizujesz problem, który chcesz rozwiązać. Dalej – cel bezpośredni, którego osiągnięcie usunie problem. Ostatni etap to analiza strategii określającej zakres projektu. Teraz te wszystkie informacje nanosisz na matrycę logiczną.
Etap czwarty – akceptacja projektu.
Biegniesz do szefa i oznajmiasz mu, że masz pomysł i wiesz, skąd wziąć, na jego realizację pieniądze. Na tym etapie bowiem (ale przed wizytą u szefa) sprawdzasz, kto
z zewnątrz może dofinansować projekt. W tym momencie szef składa tylko podpis na
formularzu wniosku i ewentualnie zastanawia się nad kwotą przyznanej ci premii. Bo
to, że na nią zasłużyłeś, jest oczywiste.

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Wszyscy mają być zadowoleni
Rodzina chce znaleźć mieszkanie
odpowiadające jej potrzebom i możliwościom finansowym pod kątem
standardu, lokalizacji i ceny.

(4) Na etapie przygotowywania projektu opracowujesz matryce logiczną,
która ułatwi planowanie, wdrażanie i
zarządzanie projektem.
Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Burza mózgów
1. Rodzina analizuje osoby i instytucje (partnerów), z którymi związana jest przeprowadzka: spółdzielnia mieszkaniowa, sąsiedzi,
nabywca dotychczasowego mieszkania, sprzedawca i in.
2. Określa problem – dotychczasowe
mieszkanie jest za małe, o nieodpowiednim standardzie i nieciekawej lokalizacji.
3. Określa cel bezpośredni przeprowadzki, którym jest poprawa warunków mieszkaniowych.

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Wiemy, czego chcemy!
Rodzina wspólnie podejmuje decyzję
dotychczasową przeprowadzki do
konkretnego mieszkania.

Etap piąty – wdrażanie projektu.
No i stało się. Wysłałeś wniosek, dostałeś decyzję o dofinansowaniu. Czas więc rozpocząć pracę, czyli krok po kroku wprowadzać w życie to, co zaplanowałeś w projekcie.
Uważnie przyglądasz się tabelkom, w których rozpisałeś każdą czynność na określony
czas realizacji. Sprawdzasz, czy zgadzają się zaplanowane terminy, W ten sposób monitorujesz projekt.
Etap szósty – ocena końcowa (5).
Kiedy projekt jest zakończony, oceniasz efekt. Porównujesz, co było przed jego realizacją i co jest teraz. Jesteś zadowolony.

Przykład projektu „abstrakcyjnego”
Bierzemy się do roboty!
Rodzina podejmuje działania, postępując zgodnie z wcześniej opracowanym planem.

(5) Ocena końcowa zwana jest również
ewaluacją. Z takim określeniem
możesz się często spotkać.

Następnie – chwila odpoczynku i bogatszy o nowe doświadczenia jesteś gotów do następnego pomysłu.
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Realizując projekt, odniosłeś sukces, ponieważ nie urwałeś się z choinki i:
•
•
•
•
•
•

rzetelnie określiłeś środki ludzkie, techniczne i finansowe, które zaangażowałeś w projekt,
znalazłeś partnerów, którzy tak, jak ty byli zainteresowani realizacją projektu,
pozyskałeś fundusze,
dobrze rozplanowałeś pracę,
podzieliłeś ją między kompetentnych ludzi tworzących zespół projektowy,
osiągnąłeś założony cel, dzięki czemu są zadowoleni ci, dla których bezpośrednio realizowałeś projekt,

Schemat 3. Standardowa struktura zespołu projektowego
Kierownictwo organizacji

Koordynator projektu

•
•

Kierownik grupy A

Kierownik grupy B

Zespół roboczy

Zespół roboczy

w przyszłości grypa zadowolonych będzie jeszcze większa,
projekt będzie funkcjonował długo po jego zakończeniu.

II. Przygotowanie projektu
Dokonaj wyboru, czyli projekt, program lub wniosek
Wiesz już, że podjęcie dalszych kroków dotyczących projektu warunkuje koncepcja. Na
tym etapie koncepcja jest określana hasłowo. Stanowi tylko punkt wyjścia, w którym
określasz zadanie do realizacji po uprzednim „rozejrzeniu się w terenie”.
(6) Projekt inwestycyjny nazywamy
inaczej „twardym”

Przykład projektu inwestycyjnego (6)

(7) Projekt nieinwestycyjny nazywamy inaczej „miękkim”

Przykład projektu nieinwestycyjnego (7)

Koncepcja projektu
Pałac Krzesiwirskich wpisany do rejestru
zabytków

„Elektroniczny system informacji
o kulturze lokalnej”

Na wstępie musisz także ustalić, czy nie wychodzisz poza zakres projektu. W przypadku,
gdy mnożysz ilość celów, możesz wkroczyć w program.

Co to jest program?
Program jest to „strumień” projektów, zestaw działań mających prowadzić do założonego celu, niezidentyfikowanych w czasie i przestrzeni w chwili jego opracowania.
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Przykład: szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie województwa małopolskiego.
Schemat 4. Części składowe programu

A

A
A

PROGRAM

Projekt

Projekt

Projekt

W takiej sytuacji nie staraj się chwytać dziesięciu srok za ogon. Skup się na zrealizowaniu jednego z elementów programu, czyli projektu.
Ułatwieniem realizacji projektu będzie dofinansowanie z zewnątrz. Aby się o nie starać, musisz znaleźć instytucję finansującą i wypełnić wymagany wniosek.

Co to jest wniosek?
Wniosek jest to formularz, który wypełniasz na podstawie danych pochodzących z projektu.

Diagnoza sytuacji, czyli co w trawie piszczy
Rozglądając się wokół, próbujesz określić potrzeby regionu. Analizujesz stan obecny,
biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne. Mają one bowiem wpływ na indywidualny charakter projektu. Gmina usytuowana na terenach górskich będzie miała inną
charakterystykę niż np. gmina usytuowana na terenach przygranicznych. W ten sposób
ustalasz, czy na realizację projektu będą miały wpływ jakieś szczególne uwarunkowania obszaru.
Przykład projektu inwestycyjnego

Przykład projektu nieinwestycyjnego

Uwarunkowania geograficzne
Gmina Mrowo Dolne położona jest nad Mrawką.
Atrakcyjne położenie oraz sąsiedztwo Niemiec
i Czech, a także bliskość rynków zbytu i zaopatrzenia sprawiają, że gmina posiada dogodne warunki
do rozwoju działalności produkcyjnej, rolniczej,
infrastruktury związanej z obsługą transportu międzynarodowego, a także turystyki.
Fakt przygranicznego położenia, w tym przejścia
graniczne z Niemcami, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, ekonomiczna oraz społeczna
sprzyjają lokalizacji różnorodnych inwestycji.

Miasto Kloszowo leży na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków drogowych i kolejowych.
Ziemia kloszowska usytuowana jest w dolinie górnej
Kloszanki. Sąsiadują z nią inne jednostki krajobrazowe, które tworzą Kotlinę Kloszowską.
Kotlinę zamyka od południa próg Pogórza.
Miasto położone jest w centralnej Polsce.

Następnie określasz uwarunkowania społeczno-gospodarcze, Ustalasz specyficzne problemy analizowanego terenu. Pamiętając, że kłamstwo ma krótkie nogi, czynisz to nie
koloryzując szarej czasami rzeczywistości.
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Przykład projektu inwestycyjnego

Przykład projektu nieinwestycyjnego

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
Uwarunkowania społeczne
Ogółem gminę zamieszkuje 7731 mieszkańców, Ogółem miasto zamieszkuje około 120 000 mieszw tym 49,8% to mężczyźni, a 50,32% to kobiety. kańców, w tym 48,4% to mężczyźni, a 51,6% to koZ ekonomicznego punktu widzenia korzystnym fak- biety. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynotem jest liczebny wzrost grupy ludności w wieku si 64,1%, przedprodukcyjnym 19,6%. Gęstość zaludprodukcyjnym, która w tym roku wyniosła 60,65%. nienia miasta wynosi 2 052 mieszkańców na km .
Liczba ludzi w wieku przedprodukcyjnym stanowi
Od roku 1999 obserwowany jest ujemny przyrost na24,59% lokalnej społeczności i w ostatnich trzech
turalny w mieście.
latach wskaźnik nie uległ zmianie. Jednocześnie
zmniejsza się udział ludności w wieku poproduk- Wśród mieszkańców ok. 0,8% stanowią mniejszości
cyjnym z 14,1% w latach 1990-1998 do 13% w roku narodowe.
2002.
Struktura wykształceniowa w mieście przedstawia
Przeciętny mieszkaniec gminy liczy 35 lat (mężczyź- się następująco:
ni – 33, kobiety – 35 lat), co ma bezpośredni związek
- wykształcenie wyższe posiada 4% mieszkańców
z poziomem aktywności zawodowej mieszkańców
- średnie - 39%
gminy.
- zawodowe zasadnicze – 19,5%
Teren gminy zamieszkują grupy etniczne – Niemcy - podstawowe – 26%
i Romowie.
- niepełne podstawowe – 1,5%
Z ostatnich szacunkowych danych wynika, że w gminie wykształceniem wyższym legitymowało się ok.
4% ludności, średnim – 25%, zasadniczym zawodowym – 38%, podstawowym – 30%, niepełnym podstawowym – 3%.
Uwarunkowania społeczne
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 421 podmiotów gospodarczych, w tym 153 podmioty prowadzą działalność w zakresie handlu i usług. Są to
sklepy oraz usługi w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa, lakiernictwa, a także w zakresie
remontów mieszkań i murarstwa; 145 podmiotów
gospodarczych prowadzi handel obwoźny; 40 zajmuje się transportem samochodowym ciężarowym
(na terenie całego kraju); 15 prowadzi restauracje
i bary; 11 posiada zakłady budowlane; 54 przedsiębiorców wykonuje działalność gospodarcza w zakresie marketingu, pośrednictwa handlowego oraz
ubezpieczeń.
Wśród 153 podmiotów prowadzących działalność
w zakresie handlu i usług – 14 zajmuje się turystyką, tj. 10 podmiotów prowadzi działalność agroturystyczną, 4 hotelową (w tym 2 zajazdy).
Łącznie gmina dysponuje 300 miejscami noclegowymi.
Roczna ilość turystów w gminie wynosi ok. 200 000
rocznie, w tym ok. 60% to turyści zagraniczni,
głównie przejeżdżający jedynie przez gminę. Pałac
Krzesiwirskich odwiedza średnio ok. 1100 turystów
rocznie.

Na terenie miasta zarejestrowanych jest około
15138 podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność w następujących dziedzinach:
- przetwórstwo przemysłowe – 1 257
- budownictwo – 1 391
- transport, gospodarka magazynowa i łączność
– 1 196
- handel i naprawy 4 998
- hotele i restauracje – 361
- pośrednictwo finansowe – 677
- nauka 2 892
poziom bezrobocia w gminie wynosi ok. 14,6%.
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec
lipca 2003 r. W niewielkim stopniu przeważają kobiety. Ich liczba wynosiła 4 584 osoby, co stanowiło
52,77% ogółu bezrobotnych w mieście. Szczególna uwagę zwracasz na stan rozwoju sektora, który najbardziej cię interesuje oraz na zagadnienia,
które w sposób pośredni odnoszą się do projektu.
W przypadku projektów z obszaru kultury będą to
oczywiście zagadnienia związane głównie z tym sektorem, choć w powiązaniu z innymi – np. turystyką
czy edukacją.

Poziom bezrobocia w gminie wynosi ok. 14%, w tym
65% to kobiety, 45% - mężczyźni.

Szczególną uwagę zwracasz na stan rozwoju sektora, który najbardziej cię interesuje
oraz na zagadnienia, które w sposób pośredni odnoszą się do projektu. W przypadku
projektów z obszaru kultury będą to oczywiście zagadnienia związane głównie z tym
sektorem, choć w powiązaniu z innymi – np. turystyką czy edukacją.
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Przykład projektu inwestycyjnego

Przykład projektu nieinwestycyjnego

Uwarunkowania w sektorze odnoszącym się do projektu
Rozwój kultury
Na tle mapy kulturowej regionów województwo
może się poszczycić wieloma obiektami zabytkowymi. Dotychczasowe działania nie sprzyjały jednak
rozwojowi kultury. Wiele zabytków uległo zniszczeniu.

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Ilość komputerów osobistych w Urzędzie Miasta
wynosi 290 sztuk. Około 30% wymaga dość szybkiej
wymiany z powodu niezadowalającego stanu technologicznego.

Na tle województwa gmina Mrowo Dolne odpowiada Ilość serwerów obsługujących głównie bazy podatcharakterystyce regionu. Na terenie gminy znajdują kowe – 9. Stan technologiczny serwerów dobry. Kosię niezagospodarowane, niszczejące obiekty zabyt- nieczne zaplanowanie wymiany serwera obsługująkowe (np. stara fabryka, zabytkowy młyn i in.) ich cego podatki, kadry, płace i kasę zapomogową.
usytuowanie w pobliżu drogi krajowej biegnącej do
Stan technologiczny sieci komputerowych jest dogranicy z Niemcami stwarza dobre warunki do rozbry.
woju turystyki przygranicznej, której elementem
byłyby obiekty zabytkowe gminy.
Urząd Miasta ma swoją stronę internetową (www.
kloszowo.pl), która jest oficjalnym serwerem inforRegion cechuje różnorodność kulturowa, na która
macyjnym miasta. Na stronie znajdują się dane doskłada się wielowiekowy dorobek narodów zamiesztyczące Urzędu, uszeregowane w następujących kakujących ten teren.
tegoriach: finanse, geodezja, komunikacja, dodatki
Obecnie badania naukowe w województwie koncen- mieszkaniowe, budownictwo, ochrona środowiska,
trują się na obiektach znajdujących się poza gminą, polityka rodzinna, sprawy obywatelskie, urbanistyw dużych ośrodkach miejskich. Na terenie gminy ka, pomoc społeczna. Ponadto strona zawiera Biuwykonuje się średnio rocznie zaledwie kilka badań letyn Informacji Publicznej oraz ogólne informacje
naukowych. Wynika to m.in. z niewystarczających o mieście.
działań promocyjnych.
W serwisie niewiele miejsca poświęcono tematyce
Nie budzi zastrzeżeń sieć instytucji kultury. Woje- kultury lokalnej z powodu braku odpowiednich cywództwo ma jeden z najwyższych wskaźników pla- frowych baz danych.
cówek bibliotecznych, muzealnych i kinowych na
12% mieszkańców ma dostęp do Internetu.
mieszkańca w Polsce.

Wszystkie powyższe elementy możesz oprzeć na danych zaczerpniętych ze strategii
rozwoju miasta, gminy, regionu lub innego dokumentu, zawierającego lokalna charakterystykę. Ponadto zawsze możesz sięgnąć do danych udostępnionych przez urząd
gminy i GUS.
Pozyskane i przeanalizowane dane złożą się na całościowy obraz gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki kulturalnej. Będą również stanowiły podstawę do ogólnego
określenia potrzeb. Szczegółowe zapotrzebowania mieszkańców i innych grup docelowych weźmiesz pod uwagę w dalszej części planowania.

Przykład projektu inwestycyjnego

Przykład projektu nieinwestycyjnego

Ogólne określenie potrzeb
Na podstawie strategii rozwoju gminy można stwierdzić, że pożądanymi przedsięwzięciami w gminie są
m.in. rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przygranicznej, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Podobne tendencje ujawnia
strategia rozwoju województwa, stanowiąca o konieczności wykorzystania potencjału kulturowego
województwa z przeznaczeniem głównie na turystykę.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta jednym z priorytetów przedstawionych do realizacji w latach
2004-2006 jest stworzenie interaktywnej platformy
informacyjnej, dotyczącej szerokiego zakresu życia
społecznego mieszkańców, z uwzględnieniem oferty
kulturalnej miasta i regionu.
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Identyfikacja projektu, czyli ocena wstępna
Identyfikacja, czyli rodzaj oceny wstępnej jest etapem, w którym podejmujesz decyzję, czy kontynuować projekt. W tym momencie ustalasz ponad wszelką wątpliwość,
że nie czynisz drugiemu, co tobie niemiłe. Dostrzeżona potrzeba zmiany jest bowiem
niezbędna i oczekiwana

Przykład projektu inwestycyjnego

Przykład projektu nieinwestycyjnego

Identyfikacja, czyli ocena wstępna projektu
W wyniku przeprowadzonej powyżej diagnozy sytuacji należy stwierdzić, że koncepcja projektu
mającego na celu remont i konserwacje Pałacu
Krzesiwirskich jest odpowiednia do zapotrzebowania rynku lokalnego i regionalnego. Na taki wniosek wskazuje przede wszystkim stan obiektów zabytkowych oraz sprzyjające warunki do rozwoju
turystyki. Dość dobra infrastruktura transportowa
oraz wysoki udział gości zagranicznych w ogólnej
licznie turystów jest kryterium popierającym tezę
realizacji projektu. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność gminy i będzie mogła się rozwinąć branża
turystyczna, co przyczyni się do tworzenia nowych
miejsc pracy.

W wyniku przeprowadzonej powyżej diagnozy sytuacji miasta i regionu należy stwierdzić, że koncepcja projektu jest zgodna z priorytetami rozwojowymi określonymi w strategiach i zapotrzebowaniem
mieszkańców miasta.
Konieczność stworzenia nowoczesnego narzędzia
informacji i komunikacji wynika również z horyzontalnego charakteru zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Ponadto oczywisty jest fakt konieczności ochrony
dóbr kultury, dostosowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych do aktualnej sytuacji,
zwiększenie uczestnictwa obywateli w kulturze
oraz wprowadzenie programowych rozwiązań w ramach rewitalizacji.

Pamiętaj, że...
Dane uzyskane w wyniku identyfikacji projektu posłużą do określenia stanu istniejącego i potrzeby realizacji projektu.

Zrobiłeś już wiele, czyli czas na matrycę logiczną
Po zdiagnozowaniu sytuacji i właściwym zidentyfikowaniu projektu przystępujesz do
przeprowadzenia analiz, które są podstawą opracowania matrycy logicznej. Matryca
jest narzędziem niezwykle przydatnym w planowaniu cyklu życia projektu. Dzięki matrycy logicznej możesz gruntownie zaplanować i sprawnie wdrożyć projekt.

I.

II.

Obiektywne
Kolejnoœæ weryfikowalne
interwencji
wskaŸniki

III.
ród³a
weryfikacji

IV.
Za³o¿enia
(ryzyka)

Cele
ogólne
Cel
bezpoœredni

Produkty

Œrodki/
zasoby

Dzia³ania

Koszty

Warunki
wstêpne
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Pamiętaj, że...
Dobrze opracowana matryca logiczna powinna zawierać taki
zestaw informacji, aby osoba nie znająca projektu mogła
bez problemów zapoznać się z jego treścią.
Matryca logiczna składa się z czterech kolumn i czterech
wierszy, które mają powiązania w układzie pionowym i poziomym. Pierwsza z kolumn dotyczy tzw. Kolejności interwencji, czyli celów ogólnych projektu, celu bezpośredniego, produktów i działań. Kolejna – obiektywnych weryfikowalnych wskaźników, następna źródeł weryfikacji tych
wskaźników. Ostatnia kolumna dotyczy założeń i ryzyka
związanych z projektem, natomiast wiersze charakteryzują
poszczególne cele projektu.

Pamiętaj, że...
Opracowanie matrycy logicznej nie jest procesem wielozadaniowym. Składają się na
niego dwa etapy: etap analizy oraz etap planowania.
W ramach pierwszego etapu przeprowadzasz cztery analizy:
1. partnerów,

3. celów,

2. problemu,

4. strategii.

Natomiast planowanie polega na opracowaniu matrycy na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia wszystkich czterech analiz. Teraz to wszystko brzmi
skomplikowanie, ale dalej zobaczysz, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Analiza partnerów
Przystępując do analizy partnerów, posługujesz się określonymi kategoriami informacji, za pomoc a których opisujesz każdego partnera.

Kim jest partner?
Partnerem jest każdy podmiot, instytucja czy grupa społeczna, która w jakikolwiek
sposób może łączyć się z projektem.
Analizując partnerów, umieszczasz w tabeli informacje, które podporządkowane są
określonym kategoriom, takim jak:
•
•
•

•

•

•

nazwa partnera
charakterystyka pod kątem struktury, możliwości decyzyjnych, organizacji,
statusu prawnego czy określonego zachowania.
interesy i oczekiwania, czyli informacje dotyczące celów działalności partnera, a także jego założeń programowych w kontekście przewodniej tematyki
projektu,
wrażliwość i uwzględnienie zagadnień horyzontalnych, do których należy
określenie sposobu działania partnera w aspekcie: równości szans, ochrony
środowiska, społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego rozwoju,
potencjał i niedobory partnera, czyli te elementy związane z jego strukturą,
organizacją czy funkcjonowaniem, które można uznać za pozytywne, stwarzające pewne możliwości działania, a także te, które są niepożądane i mogą
wpłynąć negatywnie na projekt.
konsekwencje dla projektu w postaci wniosków, których podstawą jest powyższa analiza.

W wyniku analizy partnerów uzyskujesz informacje o tym, na kogo i jak (pozytywnie,
bądź negatywnie) wpłynie projekt. W przypadku oddziaływania negatywnego starasz
się je zminimalizować.
Po przeprowadzeniu analizy partnerów powstaje kompletny obraz instytucjonalny podmiotów. Należą do nich podmioty, których uczestnictwo w projekcie zostało narzucone
przez ustawodawcę (np. wojewódzki konserwator zabytków z racji wydawanych zezwoleń na prace konserwatorskie). Również te, których uczestnictwo wynika ze współpracy z projektodawcą. Osobną grupą partnerów są grupy docelowe, czyli odbiorcy
projektu.
Informacje na temat partnerów znajdziesz, między innymi, na ich domowych stronach
www lub w ustawach określających ich zadania.
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Przykład projektu inwestycyjnego

Narodowe centrum Kultury

Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Partner

Analiza partnerów
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• scentralizowany system zarządzania
• administracja rządowa szczebla centralnego

• podniesienie poziomu edukacji, w tym również
w obszarze historii
• doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej
• rozwój badań w sektorze szkolnictwa wyższego
• realizowanie programów wychowawczych i profilaktycznych
• promocja turystyki
• organizowanie edukacji ustawicznej w formie
seminariów, warsztatów, konferencji dla nauczycieli, doradców nauczycieli, wizytatorów, społecznych przedstawicieli statutowych organów
szkół i placówek oraz pracowników samorządów
prowadzących sprawy oświaty, kultury fizycznej
i sportu
• profilaktyka problemów dzieci i młodzieży

•
•
•
•

scentralizowany system zarządzania
administracja rządowa szczebla centralnego
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultura 2000
Specjalne jednostki zadaniowe (np. narodowe
centra i instytuty)
• Departamenty: Dziedzictwa Narodowego, Ochrony zabytków, Kultury Mniejszości Narodowych,
Edukacji Kulturalnej
• Państwowy Rejestr Muzeów
• Ograniczona rola Ministra Kultury w zakresie
ochrony zabytków na rzecz Generalnego Konserwatora Zabytków

• popieranie rozwoju kultury
• wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej
• edukacja kulturalna młodego pokolenia (seminaria, kursy, warsztaty, itp.)
• promocja zbiorów muzealnych oraz dorobku polskiego muzealnictwa w kraju i za granicą
• właściwe zabezpieczenie konserwatorskie zbiorów muzealnych
• ochrona i zabezpieczenie muzeów
• promocja ochrony zabytków
• ochrona dziedzictwa narodowego
• organizowanie i uczestnictwo w festiwalach

• jednostka podlega Ministerstwu Kultury
• Dział Wspierania regionalnych Inicjatyw Kulturalnych

• Popularyzacja i promocja polskiego dziedzictwa
narodowego
• Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych
edukacyjnych i edytorskich upowszechniających
wybitne dokonania kultury polskiej oraz prezentujące istotne elementy polskiego dziedzictwa
narodowego jako elementu wspólnego dziedzictwa europejskiego
• Rozbudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• wyrównywanie szans edukacyjnych
• realizowanie programów pomocy dzieciom, młodzieży i studentom niepełnosprawnym
• realizowanie programów oświatowych mniejszości narodowych
i etnicznych
• nauczanie z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
• zapobieganie bezrobociu wśród
młodzieży

POTENCJAŁ:
• zgodność z zakresem treści nauczania wskazanych w podsta• dotacje na realizację zadań
wach programowych kształcepaństwowych
nia
• kadra dydaktyczna
• możliwość uzyskania dotacji na
NIEDOBORY:
realizację projektu
• dotacje nie zaspokajające
• możliwość pozyskania patronaw pełni potrzeb
tu nad projektem
• ograniczone możliwości wsparcia badań w sektorze szkolnic- • wsparcie dla działań badawczo-rozwojowych przeprowadzatwa wyższego
nych z udziałem studentów

• promocja kultury mniejszości
narodowych w Polsce i za granicą
• wspomaganie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych

POTENCJAŁ:
• pomoc w celu zabezpieczenia
i konserwacji dóbr kultury oraz
upamiętniania wybitnych osób
i zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem
kulturalnym
• dotacje na prace remontowe
i konserwatorskie przy zabytkach
• wykwalifikowana kadra
• eksperci
• bazy danych
• współpraca z uczelniami, Międzyuczelnianym
Instytutem
Konserwacji Zabytków, jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami kultury
w zakresie ochrony i konserwacji zabytków
NIEDOBORY:
• struktura nie spełniająca wymogów i potrzeb w kontekście
Unii Europejskiej
• budżet niewystarczający w stosunku do powierzonych zadań

• zgodność z „Krajowymi programami konserwacji zabytków”
• zgodność z „Koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju”, w tym z opracowaniami przestrzennej dyspozycji i koncepcja wykorzystania zasobów tego dziedzictwa,
w powiązaniu z systemami
ochrony w krajach UE oraz strategiami rozwoju gospodarczego
i społecznego
• prowadzenie w pierwszej instancji postępowań administracyjnych w sprawach ochrony
zabytków
• przeprowadzenie inspekcji stanu zachowania zabytków
• możliwość uzyskania dotacji na
realizację projektu
• możliwość pozyskania mecenatu nad projektem
• wsparcie dla działań badawczo-rozwojowych przeprowadzanych z udziałem studentów

• podnoszenie znaczenia kultury POTENCJAŁ:
jako czynnika wpływającego na • poradnictwo i szkolenia w zazwiększenie zatrudnienia, pokresie zewnętrznego finansoziom życia mieszkańców, rozwania kultury, z uwzględniewój społeczno-gospodarczy
niem funduszy krajowych i zagranicznych
• pomoc ekspercka
• bazy danych
• pomoc w organizacji imprez
kulturalnych
NIEDOBORY:
• ograniczenia wynikające z podległości Ministerstwu Kultury
• niewystarczające zasoby ludzkie i lokalowe

• podnoszenie kwalifikacji zespołu projektowego
• udzielenie pomocy technicznej
i eksperckiej
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Partner
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urząd Marszałkowski
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• wykonuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, wynikające z obowiązujących przepisów prawa
• kieruje wojewódzkim oddziałem Służby Ochrony
Zabytków, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej
• działa w imieniu wojewody
• prowadzi rejestr zabytków województwa
• na podstawie decyzji konserwatora wpisuje dobra kultury nieruchome, ruchome oraz kolekcje
do rejestru zabytków
• wydaje decyzje dotyczące remontów i wszelkich
prac konserwatorskich przy zabytkach
• nadzoruje ich realizacje oraz uzgadnia programy
i dokumentację
• opiniuje i uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
• uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
• prowadzi ewidencje i dokumentację zabytków

• dbanie o stan zabytków architektury i budownictwa oraz zieleni komponowanej
• ochrona dóbr kultury, w tym zabytków architektury i budownictwa
• aktualizacja rejestru i ewidencji zabytków

• jednostka samorządu terytorialnego
• niezależność decyzyjna na poziomie regionalnym
• orientacja i wytyczanie głównych kierunków rozwoju regionalnego poprzez opracowywanie Strategii
• Instytucja Pośrednicząca w procedurze zarządzania funduszami strukturalnymi

• Promowanie województwa poza jego granicami
poprzez eksponowanie kultury i potencjału dziedzictwa kulturowego regionu
• Wzbogacenie oferty kulturowej województwa
• Czuwanie nad uwzględnianiem wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępu
dla społeczeństwa
• Wspieranie rozwoju kultury poprzez mecenat
w dziedzinie kultury
• Ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego
• Wzrost nakładów na inwestycje i remonty w obszarze kultury
• Promowanie walorów regionu wśród jego mieszkańców, a także w kraju i za granicą
• Osiągnięcie wysokiej atrakcyjności turystycznej
• Rozwój edukacji regionalnej
• Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa gimnazjalnego i średniego
• Stworzenie systemu ochrony krajobrazu kulturowego
• Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach
przygranicznych
• Ochrona zabytków i rewitalizacja starej zabudowy
• Pozyskiwanie dla regionu inwestycji publicznych
• Wspieranie przedsięwzięć kulturowych o randze
ponad lokalnej
• Wspieranie rozwoju „przemysłu kulturowego”

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• ochrona zabytków przyrody
• czuwanie nad zgodnością prac
remontowo-konserwatorskich
zabytków z oceną oddziaływania na środowisko
• ochrona zabytków przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska

POTENCJAŁ:
• możliwość dofinansowania robót remontowo-konserwatorskich w obiekcie zabytkowym
• wykwalifikowana kadra
NIEDOBORY:
• scentralizowana i nieelastyczna struktura wpływająca na
ograniczenie możliwości inwestorów
• skomplikowane procedury
• brak struktury organizacyjnej
na szczeblu powiatowym
• niewystarczające środki finansowe w stosunku do zapotrzebowania na roboty remontowo-konserwatorskie

• konieczność uzyskania zezwolenia na prace przy zabytku
i związane z tym utrudnienia
dla projektu
• obowiązek zachowania trwałej
formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu
wpisanego do rejestru zabytków
• konieczność uzyskania zgody na
zmianę funkcji obiektu
• konieczność utrzymania otoczenia obiektu zabytkowego
zgodnie z historycznym zagospodarowaniem
• konieczność uprzedniego opracowania projektu technicznego
w celu uzyskania zezwolenia na
prace przy zabytku

• aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom
niepełnosprawnym
• umożliwianie dostępu do dóbr
kultury osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym
• wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do lub/i podejmowanych
przez osoby niepełnosprawne,
zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanie
• wyrównanie szans życiowych
osób niepełnosprawnych
• zwiększanie obszaru objętego
różnorodnymi formami ochrony
przyrody
• rozwój zagospodarowania turystycznego zmniejszającego
presję na parki narodowe
• włączanie dorobku mniejszości
narodowych i grup etnicznych
w regionalny obieg kultury

POTENCJAŁ:
• zgodność projektu ze Strategią
• dotowanie zadań z dziedziny
Rozwoju Regionalnego
kultury
• możliwość uzyskania dofinan• dotowanie zadań wspierających
sowania na działania z zakresu
turystykę
kultury i turystyki oraz na pro• ujęcie w Strategii Rozwoju Regramy edukacyjne
gionalnego zagadnień związa- • podnoszenie kwalifikacji zenych z kultura oraz z turystyką
społu projektowego poprzez
• szkolenia dla urzędników admiuczestnictwo w organizowanistracyjnych niższego szczenych przez Urząd szkoleniach
bla
NIEDOBORY:
• niedowład instytucjonalny tutejszego Urzędu Marszałkowskiego
• konflikt na linii administracji
samorządowej regionalnej i lokalnej
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Partner
Urząd Gminy Mrowo Dolne
Muzeum w Pałacu Krzesiwirskich
Turyści krajowi
i zagraniczni
Przedsiębiorcy inwestorzy, sponsorzy
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• jednostka samorządu terytorialnego
• niezależność decyzyjna na poziomie lokalnym
• organizator instytucji kultury w gminie, w tym
również muzeum w Pałacu Krzesiwirskich
• posiada w swoich strukturach wydziały związane
z tematyką projektu: wydział oświaty, promocji
i rozwoju podległy bezpośrednio wójtowi gminy
oraz wydział inwestycji, gospodarki komunalnej
i przestrzennej podległy zastępcy wójta
• posiada Strategię Rozwoju Gminy
• ma ustawowy obowiązek dbałości o dobra kultury i podejmowania działań ochronnych oraz
uwzględnianie zadań ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
• prowadzi ewidencję dóbr kultury znajdujących
się na terenie działania gminy, a nie wpisanych
do rejestru zabytków

• ochrona dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków
• rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przygranicznej
• zagospodarowanie terenów przylegających do
obiektów zabytkowych w celach turystyczno-rekreacyjnych
• zwiększenie atrakcyjności terenów gminy w celu
pozyskania inwestorów
• zmniejszenie skutków funkcjonowania „szarej
strefy”

• instytucja kultury, której organizatorem jest
Gmina Mrowo Dolne
• zakład budżetowy
• instytucja non-profit
• działalność statutowa
• skupienie wokół muzeum zdarzeń kulturalnych,
w tym lokalnych
• integracja przedstawicieli środowisk twórczych
• patronowanie inicjatywom kulturalnym

• podejmowanie działań służących ochronie Pałacu Krzesiwirskich (w tym konserwacja, renowacja, rewitalizacja obiektów)
• zagospodarowanie obiektów okołopałacowych
• poszukiwanie nowych atrakcyjnych form działalności muzealnej
• wzbogacanie oferty muzeum poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych
• rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją
chroniącą i przybliżającą przeszłość poprzez organizowanie lekcji muzealnych
• poszerzenie działalności poza funkcje tradycyjnie przypisywane muzeum
• udostępnianie obiektów Pałacu do przeprowadzania badań naukowych (etnograficznych, historycznych, literackich, itp.)
• uatrakcyjnianie oferty turystycznej
• wypromowanie markowego produktu turystycznego w postaci cyklicznego festynu historycznego „Festiwal Białych i Czarnych Dam” (BiaDam)

•
•
•
•
•

• podniesienie świadomości kulturowej i historycznej
• wypoczynek i rekreacja
• poznawanie walorów naturalnych i kulturowych
Polski
• rozwijanie aktywności kulturalnej związanej
z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej
• kolekcjonowanie pamiątek turystycznych, krajoznawczych oraz kulturowych

•
•
•
•
•

czynnik rozwoju kultury
ukierunkowani na cel poznawczo-kulturowy
mobilność
mający wpływ na generowanie dochodów gminy
zróżnicowani ze względu na formę: indywidualni
i grupowi, docelowi i tranzytowi, piesi i zmotoryzowani

posiadanie kapitału
dynamika i chęć działania
mobilność
kreator i organizator działalności gospodarczej
wysokie kwalifikacje i umiejętności menedżerskie
• inwestorzy

• pomnażanie kapitału
• promocja własnej marki
• inwestowanie w nowoczesne technologie

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• wzrost dbałości o stan ekologiczny gminy w aspekcie wykorzystania jej walorów dla rozwoju turystyki
• powstanie nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem polityki
równych szans

POTENCJAŁ:
• świadomość znaczenia położenia geograficznego i wynikających z tego faktu możliwości
rozwoju współpracy przygranicznej
• bliskość szlaków komunikacyjno-handlowych
NIEDOBORY:
• ograniczona aktywność w przyciąganiu inwestorów
• nadmierna biurokracja
• złe gospodarowanie środkami
budżetowymi
• konflikty wśród przedstawicieli
władzy
• brak rozwiniętego, zintegrowanego systemu ochrony przyrody
i krajobrazu

• wycofanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowanie
terenu uwarunkowane ocena
oddziaływania na środowisko
• zgodność ze Strategią Rozwoju
Gminy
• wpływ na trwałość projektu poprzez złożenie deklaracji dalszego dofinansowania projektu

• ochrona unikatowych gatunków
flory
• kształtowanie odpowiedniego
poziomu świadomości społecznej
• umożliwienie szerszego uczestnictwa w kulturze środowisk
defaworyzowanych

POTENCJAŁ:
• właściciel Pałacu Krzesiwirskich
i eksponatów
• lokalizacja obiektu
• dobra infrastruktura (transport,
media)
NIEDOBORY:
• brak środków finansowych na
remont i konserwację obiektów
oraz na poszerzenie oferty
• brak wystarczającej ilości wykwalifikowanego personelu
• brak promocji

• projektodawca
• potencjał wpływający na możliwość realizacji projektu
• konieczność podjęcia działań
promocyjnych

• niska świadomość dotycząca
niszczenia środowiska poprzez
korzystanie ze środków komunikacji degradujących środowisko
• niska świadomość konsekwencji dla środowiska, wynikająca
z używania materiałów niebiodegradalnych

POTENCJAŁ:
• zainteresowanie
miejscem
i możliwość promowania jego
walorów
• wpływ na generowanie dochodów gminy
NIEDOBORY:
• negatywny wpływ na środowisko naturalne
• nierównomierne rozłożenie ruchu turystycznego wynikające
z jego sezonowości

• promocja projektu w kraju i za
granicą
• grupa promocyjno-opiniotwórcza
• wpływ na trwałość projektu
• wiodąca grupa docelowa projektu
• pośredni wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości branży
kulturowo-turystycznej

• wrażliwość wynikająca przede
wszystkim z narzuconych obowiązków ustawowych, w tym
zgodność działania z polityką
równych szans i wymogami dotyczącymi ochrony środowiska
• wrażliwość zróżnicowana indywidualnie

POTENCJAŁ:
• tworzenie nowych miejsc pracy
• kapitał
• wykwalifikowana kadra
• dostęp do nowoczesnych technologii
NIEDOBORY:
• system podatkowy niesprzyjający sponsoringowi (darowiznom)

• grupa docelowa
• możliwość sponsoringu części
prac konserwatorskich, remontowych lub zakupu wyposażenia
• działania na rzecz promowania
obiektu w kraju i za granicą

21

Partner
Dzieci i młodzież
Studenci
i pracownicy naukowi

Społeczność
lokalna
Bezrobotni

CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

•
•
•
•
•

różnorodność zainteresowań
• pogłębienie wiedzy przedstawianej w różnej forzróżnicowanie wiekowe
mie
grupy zorganizowane
• poznawanie historii i kultury regionu w warunpodlegają ustawowo opiece osoby dorosłej
kach turystyczno-rekreacyjnych
przynależność do szkół i klas o określonym profi- • ucze4stnictwo w zajęciach lekcyjnych, prowalu nauczania
dzonych poza terenem szkoły
• indywidualne zainteresowania – przynależność • zakup pamiątek
do tematycznych kół i klubów zainteresowań
• poszerzenie wiadomości pod kątem uczestnictwa w olimpiadach i konkursach

• szczególne zainteresowanie zasobami kulturotwórczymi regionu
• wysokie kwalifikacje

• przeprowadzenie prac naukowo-badawczych
• uzyskanie dostępu to zbiorów muzealnych
• realizacja celów wynikających z programów nauczania

• bliskość zamieszkania
• dobra znajomość miejsca i obiektu
• patriotyzm lokalny

• zwiększenie ilości nowych miejsc pracy
• rozwój ruchu turystycznego i związane z tym
podniesienie dochodów mieszkańców
• wypromowanie gminy w kraju i za granicą

• różny poziom wykształcenia
• zróżnicowany status
• różne grupy wiekowe

• znalezienie adekwatnego do kwalifikacji miejsca
pracy
• aktywacja zawodowa

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Partner

Przykład projektu nieinwestycyjnego: Analiza partnerów
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• scentralizowany system zarządzania
• administracja rządowa szczebla centralnego
• resort odpowiedzialny za informatyzację kraju

• prace projektowe budowy rządowego systemu e-Government
• dofinansowanie lokalnych systemów e-Government
• przygotowanie standardów obiegów dokumentów i danych dla potrzeb administracji publicznej
• promocja społeczeństwa informacyjnego
• wsparcie dla tworzenia polskich zasobów edukacyjnych Internetu, w tym Polskiej Biblioteki
Internetowej
• promowanie działań na rzecz tworzenia portali
internetowych, zapewniających dostęp obywateli do informacji publicznej

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• ugruntowanie postaw tolerancji
wynikające z profilu edukacji
• zróżnicowana wrażliwość na
kwestie ochrony środowiska
• uczestnictwo w programach
pomocy dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej
• uczestnictwo w programach
oświatowych mniejszości narodowych i etnicznych

POTENCJAŁ:
• możliwości rozwinięcia dodatkowych zainteresowań poza
treści nauczania wskazane
w podstawach programowych
kształcenia
• szansa na przyszłą specjalizację
przydatną w obszarze kultury
NIEDOBORY
• skłonność do zmiany zainteresowań
• zróżnicowana percepcja

• grupa docelowa
• możliwość złożenia placówkom
oświatowym oferty edukacyjnej, zachęcającej do organizacji zajęć lekcyjnych na terenie
Pałacu
• pośredni wpływ na projekt poprzez finansowe wsparcie dla
przemysłu pamiątkarskiego

• wysoka wrażliwość wynikająca
z ponadprzeciętnego stopnia
wiadomości

POTENCJAŁ:
• kapitał intelektualny
• animatorzy kultury
• stażyści i wolontariusze
NIEDOBORY:
• ograniczenia czasowe
• sezonowość

• grupa docelowa
• pomoc merytoryczna, organizacyjna, wolontariat

• zwiększenie ilości miejsc pracy
dla kobiet
• infrastruktura przyjazna dla
niepełnosprawnych

POTENCJAŁ:
• możliwość wypromowania projektu
NIEDOBORY:
• słaba znajomość walorów kulturalnych regionu

• grupa docelowa
• konieczność opracowania projektu w taki sposób, aby uzyskał lokalną akceptację

• wyższy odsetek bezrobotnych
kobiet niż mężczyzn
• niski poziom wrażliwości wynikający z warunków socjalno-bytowych

POTENCJAŁ:
• gotowość założenia własnej
działalności gospodarczej
NIEDOBORY:
• niedostosowanie kwalifikacji do
wymogów stawianych w ofertach pracy
• niski poziom wykształcenia

• grupa docelowa
• możliwość podjęcia prac sezonowych związanych z imprezami cyklicznymi

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• przedmiotem prac ministerstwa są kwestie horyzontalne
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
• promowanie równego dostępu
do nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, w tym przeciwdziałanie
tzw. Cyfrowemu wykluczeniu
społecznemu
• promowanie zastosowania nowoczesnych technologii jako
nowej formuły w stosunkach
pracowniczych
(telepraca),
umożliwiającej realizację zasady równych szans

POTENCJAŁ:
• dofinansowanie lokalnych systemów e-Government
• udzielenie pomocy technicznej
dla tworzenia polskich zasobów
Internetu
NIEDOBORY:
• brak usystematyzowanej struktury i niewielkie doświadczenie
wynikające z krótkiego czasu
działalności

• zgodność ze Strategia informatyzacji RP e-Polska 2005
• możliwość uzyskania dofinansowania na projekty lokalnych
systemów e-Government
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Partner
Ministerstwo Kultury
Urząd Marszałkowski

Urząd Miasta Kloszowa
Kadra zarządzająca
instytucjami kultury
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• scentralizowany system zarządzania
• administracja rządowa szczebla centralnego
• Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu Kultura
2000
• Departamenty: Współpracy z Samorządami
i Upowszechniania Kultury

• Popieranie rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego
• wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej
• edukacja kulturalna młodego pokolenia (seminaria, kursy, warsztaty, itp.)
• tworzenie systemów informacyjnych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
w Internecie
• promowanie kultury polskiej za granicą i wspierania programów przeznaczonych dla kolonii
• podtrzymywanie tożsamości kulturowej, ochrona i promowanie kultur mniejszości narodowych

• jednostka samorządu terytorialnego
• niezależność decyzyjna na poziomie regionalnym
• orientacja i wytyczanie głównych kierunków rozwoju regionalnego poprzez opracowywanie Strategii
• Instytucja pośrednicząca w procedurze zarządzania funduszami strukturalnymi

• Promowanie województwa poza jego granicami
poprzez eksponowanie kultury i potencjału dziedzictwa kulturowego regionu
• Wzbogacenie oferty kulturalnej województwa
• Wspieranie rozwoju kultury poprzez mecenat
w dziedzinie kultury
• Promowanie walorów regionu wśród jego mieszkańców oraz w kraju i za granicą
• Rozwój edukacji regionalnej
• Poprawa warunków i podniesienie jakości szkolnictwa gimnazjalnego i średniego
• Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu
z Internetu
• Wsparcie rozwoju telekomunikacji na obszarach
wiejskich i małych miast
• Wspieranie realizacji projektów związanych
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
• Promocja łatwego dostępu do serwerów internetowych i sieci informatycznych
• Rozwinięcie systemu publicznych terminali dostępowych do Internetu
• Wsparcie dla budowy lokalnych iu regionalnych
serwerów informacyjnych oraz wymiany informacji pomiędzy samorządami na drodze elektronicznej

• Jednostka samorządu terytorialnego
• zwiększenie dostępu mieszkańców do zasobów
• Niezależność decyzyjna na poziomie lokalnym
kultury z wykorzystaniem nowoczesnych techno• Wydział informacji i Komunikacji, Wydział Prologii informacyjnych i komunikacyjnych
mocji
• szeroka promocja kultury lokalnej

• pracownicy administracji rządowej i samorządo- • korzystanie z łatwo dostępnych, skondensowawej
nych źródeł informacji
• zróżnicowany poziom dostępu do nowoczesnych • promocja i upowszechnianie zasobów kultury
technologii informacyjnych i komunikacyjnych
• stworzenie baz danych
• promocja dorobku kulturowego regionu
• uporządkowanie zbiorów
• poprawa komunikacji

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• działania na rzecz likwidacji
barier
telekomunikacyjnych,
multimedialnych
• promocja i udostępnianie, dostosowanie do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych

POTENCJAŁ:
• środki finansowe z dopłat do
gier liczbowych przeznaczone
na tworzenie zasobów informacyjnych w Internecie
• wykwalifikowana kadra
• eksperci
• bazy danych
NIEDOBORY:
• struktura nie spełniająca wymogów i potrzeb w kontekście
przystąpienia do Unii Europejskiej
• niewystarczający w stosunku
do powierzonych zadań budżet

• możliwość uzyskania dotacji na
projekt upowszechniania kultury lokalnej w Internecie
• możliwość pozyskania mecenatu nad projektem

• aktywacja środowiska lokal- POTENCJAŁ:
nego na rzecz pomocy osobom • ujęcie w Strategii Rozwoju
niepełnosprawnym
Regionalnego zagrożeń zwią• umożliwienie dostępu do dóbr
zanych z komunikacją, w tym
kultury osobom zagrożonym
z infrastrukturą społeczeństwa
tzw. Cyfrowym wykluczeniem
informacyjnego
społecznym oraz osobom dys- • bardzo dobra współpraca na
kryminowanym
linii administracji regionalnej
• włączanie dorobku mniejszości
i lokalnej
narodowych i grup etnicznych NIEDOBORY:
w regionalny obieg kultury
• siedziba w trakcie remontu co
utrudnia komunikację
• brak
środków
finansowych
przeznaczonych na działania
z dziedziny społeczeństwa informacyjnego

• zgodność projektu ze Strategia
Rozwoju Regionalnego
• podnoszenie kwalifikacji zespołu projektowego poprzez
uczestnictwo w organizowanych przez Urząd szkoleniach

• przeciwdziałanie tzw. Cyfrowemu wykluczeniu lokalnej społeczności

• projektodawca
• bardzo dobre zaplecze technologiczne ułatwiające realizację
projektu

POTENCJAŁ:
• doświadczenie wynikające z dotychczasowej realizacji projektów związanych
z wdrażaniem nowoczesnych technologii w Urzędzie
• dobre zaplecze technologiczne i techniczne
• wykwalifikowana i doświadczona kadra
NIEDOBORY:
• brak jasnej i precyzyjnej Strategii Rozwoju Miasta

• ułatwienie dostępu do zasobów
kultury wszystkim grupom społecznym

POTENCJAŁ:
• posiadanie zasobów informacyjnych
• wykwalifikowana kadra
• umiejętność dotarcia do źródeł
informacji
NIEDOBORY:
• bariery mentalne
• zróżnicowany poziom świadomości dotyczący możliwości
wykorzystania technologii

• grupa docelowa
• udostępnianie zasobów informacyjnych do elektronicznych
baz danych
• pomoc w pozyskaniu informacji
• wykorzystanie interaktywności
do aktualizacji zasobów
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Partner
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Kloszowie
Media lokalne
Społeczność
lokalna
Organizacje
pozarządowe

Miejskie instytucje kultury
Szkoły
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CHARAKTERYSTYKI
• społeczne, ekonomiczne zróżnicowanie płci
• struktura, organizacja, status
• zachowania...

INTERESY I OCZEKIWANIA
• interesy, cele...
• oczekiwania

• jedyna placówka o statusie uczelni wyższej
z wydziałem związanych z kulturą
• animatorzy wydarzeń kulturalnych
• szerokie kontakty z ośrodkami i partnerami zagranicznymi

• Uczestnictwo w projekcie
• Promocja miasta i uczelni w kraju i za granicą
• Udostępnianie swoich zasobów informacyjnych
szerszej społeczności
• Uczestnictwo w imprezach kulturalnych w charakterze organizatorów, współorganizatorów
i na zasadzie patronatu

• Niezależność
• Lokalne, regionalne i krajowe
• Zróżnicowana forma przekazu

• umieszczenie reklamy w portalu
• zbieranie materiału informacyjnego o lokalnych
wydarzeniach kulturalnych i działalności instytucji kultury

• słaby dostęp do informacji na temat lokalnych
wydarzeń kulturalnych
• niski poziom dostępu do Internetu

• chęć uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach
kulturowych
• skondensowana informacja na temat wydarzeń
kulturalnych

• podejmowanie działań bez osiągania zysków
(non-profit)
• zrzeszenie osób zainteresowanych działalnością
społeczną
• organizacje pożytku publicznego

• realizacja projektów przynoszących korzyść społeczności lokalnej
• współpraca i wymiana doświadczeń
• organizacja przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności

• ich organizatorem jest Urząd Miasta
• zależność finansowa od corocznej wielkości dotacji Urzędu Miasta

• włączenie się do projektu
• udostępnienie swoich zasobów jak najszerszej
ilości osób
• uzupełnienie i aktualizacja zasobów

• nauczyciele, w tym ze szkół specjalnych
• dzieci i młodzież, w tym ze szkół specjalnych
• posiadanie w programie nauczania zagadnień
związanych z kulturą i technologiami informacyjnymi

• dotarcie do informacji zgodnej z podstawami
programowymi kształcenia
• dostęp do materiałów uzupełniających do sprawdzianów, konkursów, olimpiad
• uzyskanie – w formie elektronicznej materiałów
informacyjnych na temat kultury lokalnej

WRAŻLIWOŚĆ I UWZGLĘDNIENIE
ZAGADNIEŃ HORYZONTALNYCH
(ochrona środowiska, płeć, itp.)

POTENCJAŁ I NIEDOBORY
• wyposażenie zasobów
• wiedza, doświadczenie
• potencjalny wkład

KONSEKWENCJE I WNIOSKI DLA
PROJEKTU
• wymagane możliwe działania
• jak odnosić się do grupy

• wyższa ponad średnia świadomość wykorzystania Internetu
• uczelniane
stowarzyszenie
działające na rzecz równego
statusu kobiet

POTENCJAŁ:
• wykwalifikowana kadra
• wolontariat
• doświadczenie wynikające z realizacji podobnych projektów
dofinansowanych z programów
edukacyjnych Unii Europejskiej
• biblioteczne zasoby informacyjne
• zasoby techniczne w postaci
pracowni komputerowych z dostępem do Internetu
NIEDOBORY:
• rozproszona lokalizacja

• partner projektu
• wsparcie realizacji projektu
• udostępnianie
mieszkańcom
stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu
• promocja projektu

• promowanie wydarzeń kulturalnych skierowanych do wszystkich grup społecznych, w tym
grup defaworyzowanych
• zainteresowanie nowoczesnymi
technologiami informacji i komunikacji pod kątem tworzenia
elektronicznych materiałów informacyjnych

POTENCJAŁ:
• grupa docelowa
• możliwości promocyjne
• patronat medialny nad projekNIEDOBORY:
tem
• poszukiwanie
materiałów • możliwość podjęcia współpracy
o charakterze sensacyjnym
w zakresie wypromowania projektu

• brak świadomości na temat
możliwości wykorzystania Internetu

POTENCJAŁ:
• wiodąca grupa docelowa
• patriotyzm lokalny
• konieczność podjęcia działań
NIEDOBORY:
promujących
wykorzystanie
• brak umiejętności wykorzystanowoczesnych technologii innia nowoczesnych technologii
formacyjnych jako narzędzia
informacyjnych
ułatwiającego dostęp do kultu• brak odpowiednich narzędzi
ry lokalnej dla mieszkańców
(słaba infrastruktura teleinformatyczna)

-

• wysoka wrażliwość organizacji,
których głównym przedmiotem
działalności są zagadnienia horyzontalne

POTENCJAŁ:
• wolontariusze
• zasoby informacyjne
NIEDOBORY:
• niski poziom środków własnych
(składki członkowskie)

• udostępnianie posiadanych zasobów o tematyce związanej
z projektem
• konieczność podjęcia współpracy
• potencjalne partnerstwo

j

• promowanie równego dostępu
do kultury

POTENCJAŁ:
• zasoby informacyjne
• zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra
NIEDOBORY:
• brak zintegrowanego systemu
informacyjnego
• niekompletne bazy danych

• partnerzy projektu
• udostępnianie zasobów informacyjnych
• pomoc merytoryczna
• promocja projektu

• wrażliwość na kwestie równych
szans wynikająca z nauczania
w szkołach specjalnych

POTENCJAŁ:
• większy niż w gospodarstwach
domowych dostęp do nowoczesnych technologii z racji
posiadania pracowni komputerowych
• przygotowanie w zakresie technologii informacyjnych
NIEDOBORY:
• mała ilość sprzętu umożliwiającego korzystanie z technik
informacyjnych
• brak dostępu do sprzętu dla
osób spoza środowisk szkolnych
• sprzęt pozostający do dyspozycji jest przestarzały

• grupa docelowa
• pomoc merytoryczna

h
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Analiza Problemu
Kolejnym elementem matrycy logicznej jest analiza problemu. Jak sama nazwa wskazuje, służy ona zobrazowaniu negatywnych aspektów aktualnej sytuacji. Punktem wyjścia jest odpowiedź na pytanie: „jaki problem chcesz rozwiązać poprzez realizacje
projektu?”.
Określasz więc główny problem, następnie jego przyczyny i efekty (skutki). Również
w tym przypadku szczególną uwagę zwracasz na potrzeby grup docelowych projektu.

Pamiętaj, że...
Najlepiej skupić się na rozwiązywaniu jednego, głównego problemu. Ilość przyczyn
i efektów nie jest ograniczona.
Analizę problemu przedstawiasz graficznie za pomocą tzw. „drzewa problemu”. Logika
w drzewie problemu rządzi poszczególnymi elementami w kierunku od dołu ku górze,
zgodnie z poniższym schematem.
Schemat 6. Drzewo problemu

Efekty

p

p

p
Problem

p

p

p

p

p

p

p

Przyczyny

(8) Negatywna sytuacja określana
jest jako obszar wymagający interwencji

Takie zobrazowanie problemu głównego, jego przyczyn i skutków stanowi czytelne
odzwierciedlenie zastanej, niepożądanej sytuacji (8). Efektem analizy problemu jest
więc dokładny ogląd stanu, który jest podstawą i uzasadnieniem dla kolejnych etapów
opracowywania matrycy logicznej.

Pamiętaj, że...
Określenie problemu i wynikających z niego potrzeb grup docelowych, które realizacja
projektu ma zaspokoić, posłuży do nakreślenia celu bezpośredniego projektu.
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Przykład projektu inwestycyjnego
Analiza problemu (drzewo problemu)

p

EFEKTY
EFEKTY

Aktywna „szara strefa „

p
Wysokie bezrobocie

p

Gorsza konkurencyjnoœæ
gminy
Zahamowany rozwój
badañ naukowych
w gminie

p

p p

p

Brak nowych podmiotów
gospodarczych
w obszarze turystycznym

Mniejsza promocja
gminy

p

p

p

Brak zainteresowania
œrodowisk kulturotwórczych
i naukowych

S³aby rozwój
bran¿y turystycznej

Brak zainteresowania
turystów

p

p

p

Ograniczone wykorzystanie potencja³u Pa³acu Krzesiwirskich

p

p

pp p

Przestarza³e
technologie

p

Brak markowego
regionalnego
produktu turystycznego

p

Zniszczone
zabezpieczenia
obiektu

p

Niskie nak³ady
inwestycyjne

Ograniczona œwiadomoœæ
mieszkañców dotycz¹ca
mo¿liwoœci wykorzystania
miejsca

Niedocenienie rangi
produktu regionalnego

Uwarunkowania
wynikaj¹ce z klimatu
umiarkowanego

Brak w³aœciwego
utrzymania obiektu

Brak w³aœciwej oferty
turystyczno-kulturowej

p p

p
p

p

Zniszczony
obiekt

Brak zainteresowania kultur¹
wynikaj¹cy z lokalnej
struktury zawodowej

p

p

Migracja aktywnych
zawodowo ludzi do
wiêkszych oœrodków

S³aba znajomoœæ roli
regionalnych walorów
kulturotwórczych

p

Brak infrastruktury
oko³opa³acowej

p
Brak wystarczaj¹cej
iloœci wykwalifikowanego
personelu

p
Brak szkó³ i uczelni
w regionie o profilu
kierunkowym

Niskie nak³ady
inwestycyjne

PRZYCZYNY

YNY PRZYCZYNY
EFEKTY
Przykład projektu inwestycyjnego
Czytanie drzewa problemu
Aby przekonać się, czy drzewo problemu jest logiczne i zgodne z prawdą, czytasz je
poruszając się od dołu ku górze. Otrzymujesz w ten sposób następującą logikę:
•

niskie nakłady inwestycyjne są bezpośrednią przyczyną braku nowoczesnych
technologii, które mogłyby wpłynąć na utrzymanie obiektu w należytym stanie.
Jako że nie ma wystarczających środków finansowych na zakup tych technologii – ich brak jest bezpośrednią przyczyną niszczenia obiektu. Również brak
właściwego utrzymania obiektu oraz zniszczenia zabezpieczeń, wywołane są
zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, wpływają na postępujący proces niszczenia Pałacu.

•

specyficzne lokalne uwarunkowania społeczne, w tym struktura zawodowa
mieszkańców są przyczyna niechętnego podejścia społeczności do walorów
kulturowych regionu. Mieszkańcy nie wykazują szczególnego zainteresowania
kulturą, co powoduje, iż nie są świadomi roli regionalnych walorów kulturotwórczych, a także nie doceniają możliwości rozwojowych, wynikających
z powstania i promowania regionalnego produktu turystycznego. To wszystko
wpływa na słabą świadomość mieszkańców co do możliwości wykorzystania
lokalizacji gminy w celach zawodowych, czy ogólnie – rozwojowych. Konsekwencją takiego podejścia mieszkańców jest brak regionalnego produktu turystycznego.
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•

gmina jest mała gminą rolniczą, brak jest na tym terenie uczelni wyższych
czy szkół o profilu związanym z kulturą bądź turystyką. Taki stan rzeczy jest
bezpośrednia przyczyna niewystarczającej ilości niewykwalifikowanego personelu, który mógłby przyczynić się do powstanie adekwatnej do możliwości
lokalizacyjnych gminy oferty turystyczno-kulturowej. Ponadto osoby, które są
aktywne zawodowo, migrują z terenu gminy ze względu na słaby jej rozwój, co
implikuje fakt słabego rozwoju przedsiębiorczości, w tym również takiej, która
mogłaby się rozwijać wokół Pałacu.

Opisane powyżej uwarunkowania społeczno-gospodarcze gminy, czyli niszczejący obiekt
zabytkowy, brak markowego regionalnego produktu turystycznego, ograniczona świadomość mieszkańców odnośnie do możliwości wykorzystania obiektu, brak właściwej
oferty kulturalno-turystycznej, a także brak infrastruktury około pałacowej są bezpośrednia przyczyna ograniczenia wykorzystania potencjału Pałacu Krzesiwirskich. Pałac
ten – zgodnie z przeprowadzoną diagnozą sytuacji bieżącej – mógłby stanowić miejsce
przyciągające na teren gminy dużą ilość turystów.
Ograniczenie wykorzystania potencjału Pałacu Krzesiwirskich stanowi główny problem
w aspekcie realizacji koncepcji projektu. Fakt niewykorzystania tego potencjału przyczynia się do powstawania określonych sytuacji:
•
•
•

odnotowuje się ograniczone zainteresowanie turystów obiektem i terenem,
który jest dla nich nieatrakcyjny,
obiektem nie interesują się również środowiska naukowe i kulturotwórcze, co
przyczynia się do słabego rozwoju badań naukowych w regionie,
obserwowany jest ogólny słaby rozwój branży turystycznej, a co za tym idzie
– brak nowych podmiotów gospodarczych, co wpływa na zwiększenie się poziomu bezrobocia i zaktywizowanie „szarej strefy”.

Wszystkie te negatywne zjawiska powodują, iż konkurencyjność gminy pozostawia wiele do życzenia.
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Czytanie drzewa problemu
W tym przykładzie odczytanie drzewa problemu będzie miało następujący przebieg:
•

brak odpowiednich kursów szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym głównie Internetu
jako narzędzia poszukiwania informacji na temat kultury lokalnej powoduje,
iż umiejętności w tym obszarze są słabe, a dostęp do informacji ograniczony.
Brak kursów jest przyczyna ograniczonej świadomości, która ma wpływ na niski
poziom dostępu do Internetu, powodują tym samym ograniczenie dostępu do
informacji na temat kultury lokalnej,

•

słaby rozwój tzw. infrastruktury dostępowej, czyli publicznych punktów dostępu do Internetu i kawiarenek internetowych powoduje, że dostęp do Internetu
nie jest wysoki. Ponadto na poziom dostępu ma również wpływ rodzaj oraz
ilość sprzętu przypadająca na jednego mieszkańca (ilość komputerów, ilość
pracowni komputerowych w szkołach, w zakładach pracy i in.),

•

niesprzyjające warunki społeczno-gospodarcze wpływają a dochód mieszkańca, czyli na jego warunki finansowe determinujące możliwości zainteresowania
kulturą lokalną. W efekcie mieszkańcy nie są zainteresowani, aby zwiększać
poziom dostępu do informacji na temat kultury lokalnej,
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•

najistotniejsza, z punktu widzenia projektu, przyczyna zjawiska ograniczonego
dostępu do informacji na temat kultury lokalnej są niewielkie zasoby informacyjne. Ich ilość wynika z braku zintegrowanego systemu informacyjnego oraz
funkcjonowania wielu baz danych, co przyczynia się do rozproszenia materiałów informacyjnych.

Wszystkie elementy powodują że dostęp do informacji na temat kultury lokalnej jest
ograniczony. Stanowi to główny problem w aspekcie realizacji zakładanej koncepcji
projektu oraz wywołuje określone skutki. Przede wszystkim wpływa na niski poziom
uczestnictwa mieszkańców w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, co przyczynia się
do zmniejszenia lokalnych imprez w ogóle.
Ponadto zmniejszane są działania promocyjne wskutek braku jednolitej, zintegrowanej bazy informacyjnej na temat kultury lokalnej, co w dalszej konsekwencji powoduje zmniejszony napływ turystów do miasta.
Wszystkie te elementy przyczyniają się do zmniejszonej konkurencyjności gminy.
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Analiza celów
Odpowiedzią na negatywna i niepożądana sytuację społeczno-gospodarcza jest opracowanie takiego rozwiązania, które będzie uwzględniało jej stan aktualny, przyczyny
i skutki. Owo rozwiązanie powinno mieć zatem charakter przyczynowo-skutkowy. Jak
się powiedziało a, to trzeba powiedzieć b. W taki tez sposób dokonujesz analizy celów.

Co to jest analiza celów?
Analiza celów to rozwiązanie głównego problemu z uwzględnieniem jego przyczyn
i efektów (skutków). Dzięki takiemu zabiegowi możesz określić cel, będący odpowiedzią na główny problem, oraz jego zasoby i następstwa, stanowiące pozytywne odbicie przyczyn i efektów problemu.
Przeniesienie problemu na płaszczyznę analizy celów sprowadza się do określenia:
•
•
•

celu, czyli pożądanej sytuacji w przyszłości, która zastąpi istniejący obecnie
problem,
zasobów, które są odpowiedzią na dotychczasowe przyczyny problemu i dzięki
którym osiągniesz zakładany cel,
następstw, które stanowią pozytywne odbicie efektów problemu.

W analizie celów sytuacja niepożądana z drzewa problemu zmienia się w osiągnięcia
pozytywne. Dzięki tej metodzie możesz skorygować wcześniejsze, błędne założenia
i znaleźć dla nich odpowiedni rozwiązanie.
Schemat 7. Drzewo celów

Nastêpstwa

p

p

p
Cel

p

p

p

p

p

p

p

Zasoby

Efektem przeprowadzonej analizy jest powstanie drzewa celów, zgodnych z lokalnymi
problemami i odpowiadających regionalnym uwarunkowaniom. Jego logika jest taka
sama, jak w drzewie problemu, czyli można je czytać z dołu do góry.
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Przykład projektu inwestycyjnego
Analiza celów (drzewo celów)
Przykład projektu inwestycyjnego
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PRZYCZYNY

Wystarczajace
nak³ady
inwestycyjne

Czytanie drzewa celów
W tym przykładzie logika celów jest następująca:

(9) Należy pamiętać, że poza wzrostem zainteresowania społeczności
istotne jest również uzyskanie jej
akceptacji i zaangażowania dla projektu
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•

posiadając wystarczające nakłady finansowe, można dokonać wymiany technologii wykorzystywanych zarówno do zabezpieczenia obiektu, jak i jego funkcjonowania. Wpłynie to na zahamowanie procesu niszczenia obiektu. Należy również zmienić dotychczasowe utrzymanie obiektu tak, aby można było mówić
o poprawie stanu technicznego obiektu. Na poprawę tego stanu złożą się, poza
elementami wymienionymi powyżej, bezpośrednie remonty obiektu i przyległego parku.

•

poprzez właściwa promocję obiektu i związaną z nim ofertę programową będzie można wpłynąć na wzrost zainteresowania społeczności lokalnej (9), co
przyczyni się do powstania markowego regionalnego produktu turystycznego.
Wszystkie te elementy wpłyną na wzrost świadomości ludności w zakresie możliwości wykorzystania obszarów gminy, w celach np. zawodowych. W ramach
realizacji projektu utworzone zostaną nowe miejsca pracy dla osób o odpowiednich kwalifikacjach, które będą mogły doprecyzować ofertę kulturalno-turystyczną obiektu. Właściwe działania promocyjne przyczynią się również
do powstrzymania ucieczki osób aktywnych zawodowo do wielkich ośrodków,
dzięki czemu będzie mogła powstać infrastruktura okołopałacowa.

Powyższe elementy spowodują rozwiązanie głównego problemu, którym było ograniczone wykorzystanie potencjału Pałacu. W konsekwencji nastąpi zwiększenie wykorzystania tego potencjału, co z kolei będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania obiektem turystów oraz środowisk naukowych i kulturotwórczych oraz przyczyni
się do rozwoju badań naukowych w regionie. Zainteresowanie turystów oraz rozwój
branży turystycznej w regionie wpłynie również na możliwość tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym sektorze, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia stopy
bezrobocia, a w końcowym etapie do poprawy konkurencyjności regionu.
Oczywiście projekt nie będzie mógł rozwiązać wszystkich problemów gminy, nawet
tych, których efekty wpływają na sam projekt. Problemami bez rozwiązanie pozostanie
brak uczelni i szkół wyższych w gminie czy określone uwarunkowanie pogodowe, wpływające na niszczenie obiektu.
Przykład projektu nieinwestycyjnego
Analiza celów (drzewo celów)
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Czytanie drzewa celów
Chcąc rozwiązać główny problem, jakim jest ograniczony dostęp do informacji na temat kultury lokalnej, główny cel został sformułowany jako „zwiększenie dostępu do
informacji na temat kultury lokalnej”. W efekcie odczytanie drzewa celów przebiega
następująco:
•

•

Organizacja kursów szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej korzyści wynikających ze stosowania tych
narzędzi oraz na poprawę ich umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. To z kolei poprawi dostęp do Internetu, a w konsekwencji zwiększy
dostęp do informacji na temat kultury lokalnej,
Skondensowanie materiałów informacyjnych spowoduje powstanie jednolitej,
zintegrowanej bazy danych, co zwiększy zasoby informacyjne i spowoduje
wzrost poziomu dostępu do informacji na temat kultury lokalnej,

Efektem osiągnięcia zakładanego celu głównego będzie zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, co przyczyni się do zwiększenia ilości tych wydarzeń. Ponadto działania podjęte na rzecz zwiększenia dostępu
do informacji wpłyną na wypromowania miasta i przyciągnięcie turystów, co w perspektywie długookresowej powinno zwiększyć konkurencyjność miasta.
W związku z tym, iż projekt nie ma charakteru inwestycyjnego (jego rola polega wyłącznie na stworzeniu zintegrowanego systemu informacji na temat kultury lokalnej
w Internecie), nierozwiązane zostaną zatem problemy infrastrukturalne, tj. słaby rozwój infrastruktury dostępowej oraz ograniczone możliwości dostępu do sprzętu. Ponadto nierozwiązane pozostaną problemy dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
w ogóle (tj. ograniczone możliwości finansowe mieszkańców i niesprzyjające wysokiemu poziomowi aktywności ludności warunki społeczno-gospodarcze).
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Analiza strategii
Ostatnim etapem analiz jest analiza strategii, której dokonujesz, opierając się na analizie celów. Najpierw przypisujesz właściwe funkcje poszczególnym elementom drzewa
celów, tj. celów ogólnych, celu bezpośredniego i produktów. Następnie wybierasz strategię, która jest najbardziej odpowiednia do osiągnięcia zakładanych celów.

Pamiętaj, że...
W wyniku analizy strategii uzyskujesz dane na temat produktów.
Celem bezpośrednim projektu jest rozwiązanie głównego problemu, określonego
w analizie problemu. Cele ogólne stanowią te wszystkie elementy drzewa celów, które
znajdują się powyżej celu bezpośredniego, natomiast produkty lokują się później.

Poziom celów ogólnych

Nastêpstwa

p

p
Cel

p

-------------Poziom celu bezpoœredniego

p

p

p

p

--------------

p

p

p

A
A

p

p p

Schemat 8. Analiza strategii

Poziom produktów

Zasoby

Analiza strategii polega na określeniu planów działań (strategii) dla poszczególnych
grup elementów na poziomie produktów projektu oraz na wyborze:
•
•

Właściwej dla realizacji projektu jednej lub kilku strategii, a także
Elementów na poziomie celów ogólnych, do realizacji których będzie się przyczyniał projekt.

Pamiętaj, że...
Cele ogólne w projekcie nie są do końca zrealizowane. Projekt dostarcza jedynie wkładu w ich realizację.
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Przykład projektu inwestycyjnego
Analiza strategii
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p
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p

Strategia
rozwoju
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p
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Powstrzymanie
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PRZYCZYNY

Wystarczajace
nak³ady
inwestycyjne

A

Przykład projektu inwestycyjnego
Sposób określania strategii

Zgodnie z przeprowadzoną analizą celów możesz stwierdzić, że rozwiązanie głównego
problemu to konieczność wdrożenia:
•

Strategii inwestycyjnej – obejmującej prace remontowo-konserwatorskie, zakup nowoczesnych technologii i poprawę zabezpieczenia obiektu,

•

Strategii podniesienia jakości – wiążącej się z powstaniem regionalnego markowego produktu turystycznego,

•

Strategii kształtowania świadomości – dotyczącej podejmowania takich działań
promocyjnych związanych z projektem, których efektem będzie zmiana świadomości społeczności lokalnej,

•

Strategii rozwoju – odnoszącej się do powstania oferty turystyczno-kulturowej
odpowiadającej na potrzeby turystów,

•

Strategii rozbudowy – dotyczącej infrastruktury około pałacowej, która dodatkowo będzie uwzględniała wymogi ochrony środowiska, a także sprosta potrzebom osób niepełnosprawnych. Strategia ta dotyczy stworzenia warunków do
rozwoju drobnej przedsiębiorczości wokół Pałacu.

Ponieważ ilość strategii jest zbyt duża, należy określić ich zakres poprzez wybór tych
najbardziej istotnych dla projektu. W związku z wielkością środków finansowych, które
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mogą zostać przeznaczone na realizację projektu, dokonujemy wyboru strategii, ograniczając się do strategii inwestycyjnej, strategii podniesienia jakości, strategii rozwoju
i strategii rozbudowy. Pomijamy strategie kształtowania świadomości, mimo iż projekt
obejmuje swym zakresem działania promocyjne, również skierowane do społeczności
lokalnej. Zakres swych działań nie będzie jednak aż tak rozbudowany, aby można było
mówić o kształtowaniu świadomości społeczeństwa. Nie wykluczamy jednak konieczności pozyskania akceptacji społecznej.
Drugim elementem analizy strategii jest określenie celów ogólnych, celu bezpośredniego oraz produktów. Zgodnie ze schematem celem bezpośrednim projektu będzie
rozwiązanie głównego problemu, celami ogólnymi projektu będą elementy znajdujące
się w ujęciu graficznym powyżej celu bezpośredniego, natomiast produkty poniżej tego
celu.
Kolejną kwestia jako określenie, które z elementów wejdą w zakres projektu. Jeżeli
chodzi o produkty – będzie to zdeterminowane wyborem strategii. Odrzucenie którejś
ze strategii powoduje odrzucenie elementów z nią związanych jako będących poza
projektem.
Należy już w tym miejscu mieć na uwadze konieczność późniejszego zmierzenia zarówno produktów, jak i celów ogólnych. Dlatego też dokonując oceny wpływu projektu
na jego otoczenie (cele ogólne), należy wziąć pod uwagę konieczność ich zmierzenia
(wyznaczanie wskaźników) w późniejszej fazie opracowania matrycy.
Przykład projektu nieinwestycyjnego
Analiza strategii

PRZYCZYNY
p

Wzrost konkurencyjnoœci miasta

p

p

p

Zwiêkszenie poziomu dochodów
lokalnych organizatorów
i podmiotów gospodarczych

p

Zwiêkszenie
iloœæ turystów

Wzmo¿one zainteresowanie
miastem
zewnêtrznych inwestorów

p

O¿ywienie
¿ycia kulturalnego miasta

p

p
Wy¿szy poziom
uczestnictwa mieszkañców
w imprezach lokalnych

Poziom
celów
ogólnych

p

_____

Wy¿szy poziom
wiedzy na temat
kultury lokalnej

Zwiêkszona promocja
dorobku kulturowego miasta

p

Poziom
celu
bezpoœredniego

p

Dobry dostêp do informacji na temat kultury lokalnej

p

_____

Poziom
produktów
Poprawa dostêpu
do Internetu

Zwiêkszone zainteresowanie
kultur¹ lokaln¹

p

p p

p

Powiêkszone
zasoby informacyjne

p

A
A
A

p

Poprawa umiejêtnoœci
wykorzystania technologii
informacji i komunikacji

Ograniczone
mo¿liwoœci
finansowe

Zwiêkszona œwiadomoœæ
korzyœci wynikaj¹cych
z u¿ywania nowoczesnych
technologii informacji
i komunikacji

Zwiêkszona œwiadomoœæ
roli kultury lokalnej

p

p

Strategia
Rozwój infrastruktury
infrastrukturalna
dostêpowej
uzupe³niona
(publiczne punkty
elementami
dostêpu do Internetu,
kawiarenki i inne)
strategii
œwiadomoœci

Zwiêkszona mo¿liwoœæ
dostêpuStrategia
do sprzêtu

rozwoju
œwiadomoœci

Organizacja
kursów szkoleniowych

Powstanie zintegrowanego
systemu informacyjnego

p

Kondensacja
materia³ów informacyjnych

Strategia
informacyjna

Niesprzyjaj¹ce warunki
spo³eczno-gospodarcze

PRZYCZYNY

PRZYCZYNY
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Sposób określania strategii
Zgodnie z przeprowadzona analizą celów stwierdzasz, że rozwiązanie głównego problemu to konieczność wdrożenia:
• strategii infrastrukturalnej – odnoszącej się do zwiększenia ilości sprzętu na
jednego mieszkańca i rozbudowę publicznych punktów dostępu do Internetu,
• strategii informacyjnej – która oparta jest na Internecie i odnosi się do stworzenia zintegrowanego systemu informacji na temat kultury lokalnej,
• strategii rozwoju świadomości – dotyczącej działań na rzecz zmiany mentalności lokalnego społeczeństwa poprzez zwrócenie uwagi mieszkańców na kulturę lokalną,
• strategii rozwoju umiejętności – odnoszącej się do zwiększenia poziomu umiejętności w zakresie posługiwania się Internetem i wykorzystania płynących
stąd możliwości.
Nie będzie realizowana strategia infrastrukturalna, zaś główna uwaga zostanie poświęcona strategii informacyjnej oraz nielicznym elementom ze strategii rozwoju świadomości i umiejętności,
Wyznaczasz cel bezpośredni, produkty oraz cele ogólne projektu.
Przeprowadzenie analizy strategii zamyka etap analiz. Efektem diagnozy sytuacji
i identyfikacji projektu oraz wszystkich analiz jest:
•
•
•
•
•
•

ogląd aktualnej sytuacji w regionie pod kątem uwarunkowań geograficznych
oraz społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki koncepcji projektu,
zidentyfikowanie wszystkich podmiotów instytucjonalnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację projektu,
określenie grup docelowych będących odbiorcami projektu oraz uwzględnienie ich potrzeb,
zidentyfikowanie niepożądanej sytuacji w regionie z uwzględnieniem logiki
przyczynowo-skutkowej,
określenie rozwiązania głównego problemu,
zidentyfikowanie celów projektu.

Zbieżność analiz, czyli co umieszczasz w matrycy
W myśl przysłowia baba z wozu, koniom lżej – skoro uporządkowałeś już nieco sytuację, czas na wypełnienie matrycy logicznej. W odpowiednich rubrykach matrycy
umieszczasz efekty przeprowadzonych analiz, czyli cele ogólne, cel bezpośredni oraz
produkty.
Schemat 9. Poziom celów w matrycy logicznej

Poziom celów
Cele
ogólne
Cel
bezpoœredni

Produkty
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Pamiętaj, że...
Końcowy wynik analiz sprowadza się do określenia celu bezpośredniego projektu, celów ogólnych oraz produktów zdeterminowanych wyborem strategii.

Przykład projektu inwestycyjnego
Wyznaczanie celów projektu na podstawie analiz
Cele ogólne:
•
•
•
•
•
•

wzrost zainteresowania turystów,
rozwój badań naukowych,
promocja gminy,
powstawanie nowych podmiotów gospodarczych w obszarze turystycznym,
zmniejszenie stopy bezrobocia,
poprawa konkurencyjności.

Cel bezpośredni:
•

zwiększenie wykorzystania potencjału Pałacu Krzesiwirskich.

Produkty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elewacje,
stolarka okienna (wymiana),
podłogi (wzmocnienie stropów, wymiana parkietów),
dach,
tynki wewnętrzne,
remont WC,
ogrodzenie,
parking,
dojazdy, chodniki,
sprzęt multimedialny,
wyposażenie sali konferencyjnej,
ścieżki edukacyjne,
udostępnienie sali konferencyjnej grupom zorganizowanym,
organizacja wydarzeń kulturalnych,
promocja regionalnego produktu turystycznego,
bezpośrednie miejsca pracy.

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Wyznaczanie celów projektu na podstawie analiz
Cele główne:
•
•
•
•

zwiększona promocja dorobku kulturowego miasta,
wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach lokalnych,
ożywienie życia kulturalnego miasta,
podwyższenie poziomu wiedzy na temat kultury lokalnej.

Cel bezpośredni:
•

zwiększony dostęp do informacji na temat kultury lokalnej.

Produkty:
•
•

powstanie zintegrowanego systemu informacyjnego,
zwiększone zasoby informacyjne.
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Linia logiczna dotycząca interwencji
- cel ogólny, cel bezpośredni, produkt i działania
Powstała z przeniesienia danych z analizy strategii pierwsza kolumna z lewej strony to
linia logiczna interwencji (pozioma linia logiczna). Aby ją prześledzić, musisz określić
działania, które są niezbędne do uzyskania produktów projektu.

Pamiętaj, że...
W linii logicznej dotyczącej interwencji namacalne efekty realizacji projektu określa
poziom produktów. Produkty nie stanowią same w sobie celu projektu, natomiast łącznie składają się na jego pełną realizację.
Dzięki linii logicznej, dotyczącej interwencji możesz prześledzić następującą logikę:
•

określone środki (nakłady) zostają uruchomione w celu podjęcia działań, które
mają zostać w projekcie sfinansowane,

•

poprzez realizację działań zostają osiągnięte efekty w postaci dostarczenia
grupie docelowej produktu,

•

tym samym prowadzi to do osiągnięcia celu bezpośredniego, dla którego został
zrealizowany projekt,

•

realizacja celu bezpośredniego ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych.

Cele ogólne są poziomem, na którym uwzględniasz zbieżność z celami polityki regionalnej i nakreślonymi w sektorowych strategiach rządu. Pozwoli to udowodnić, dlaczego
projekt jest ważny dla społeczeństwa w kontekście długotrwałych korzyści dla grup
docelowych oraz innych, szeroko określonych grup.
Cel bezpośredni jest założeniem, które ma być w pełni wykonane. Jeśli masz do czynienia z określeniem więcej niż jednego celu bezpośredniego, rozważ opracowanie kilku
analiz i matryc logicznych.
Schemat 10. Pozioma linia logiczna

Obiektywnie
Kolejnoœæ weryfikowalne
interwencji
wskaŸniki

p

ród³a
weryfikacji

Za³o¿enia
(ryzyka)

Cele
ogólne
Cele
bezpoœrednie

Produkty

Dzia³ania

Œrodki

Koszty

Warunki
wstêpne

Logika pozioma

Jak widzisz – punktem wyjścia w linii dotyczącej interwencji jest podjęcie działań (robót, usług, dostaw) służących realizacji celów.

Co to są działania?
Działania są to wszystkie zaplanowane i podjęte czynności, które w efekcie dadzą produkty. Tym czasem wykaz działań jest dokładną listą tego, co zostanie zrobione w ramach projektu.
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Przykład projektu inwestycyjnego
Pozioma linia logiczna
Pozioma linia logiczna uwzględnia środki, działania oraz kolejność interwencji.
W przypadku naszego projektu logika linii przebiega następująco:
Posiadając środki finansowe w wysokości ok.2,2-2,3mln zł. możemy podjąć działania, czyli:
• opracować dokumentację techniczną i konserwatorską,
• opracować ocenę oddziaływania na środowisko,
• uzyskać niezbędne zezwolenia i inne decyzje administracyjne,
• przeprowadzić niezbędne prace montażowo-budowlane obiektu,
• przeprowadzić prace związane z infrastrukturą około pałacową (dojazdy,
podjazdy, parkingi, ogrody, park, miejsca pod drobną działalność gospodarczą na terenach należących do muzeum),
• zakupić wyposażenie do sali konferencyjnej,
• zorganizować wydarzenia kulturalne,
• opracować ofertę kulturalno-turystyczną,
• rozpocząć działania promocyjne obiektu.
Podjęcie w określonym czasie wszystkich wyżej wymienionych działań spowoduje
osiągnięcie celu bezpośredniego. Cel bezpośredni projektu musi zostać osiągnięty
w pełni, co wiąże się z obiektywnymi weryfikowalnymi wskaźnikami dla tego celu.
Zwiększmy więc wykorzystanie potencjału Pałacu Krzesiwirskich głownie poprzez
wzrost liczby dzieci i młodzieży odwiedzających Pałac, ilości zorganizowanych grup
korzystających z sali konferencyjnej czy tez osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez muzeum.
Osiągnięcie celu bezpośredniego przyczyni się do zrealizowania celu ogólnego. Nasz
projekt jedynie wpłynie na cel ogólny, natomiast nie zrealizuje go, gdyż realizacja
ta odbywa się na poziomie wskaźników regionalnych.
Reasumując – zwiększenie wykorzystania potencjału Pałacu Krzesiwirskich spowoduje, że wzrośnie zainteresowanie turystów regionem, rozwiną się badania naukowe
w regionie, powstaną nowe podmioty gospodarcze w branży turystycznej, zmniejszy
się dzięki temu stopa bezrobocia, zwiększy się ilość i poprawi jakość działań promujących region, co przyczyni się do poprawy jego konkurencyjności.
Przykład projektu nieinwestycyjnego
Pozioma linia logiczna
Posiadając środki finansowe w wysokości ok. 66 tys. Zł możemy podjąć działania,
tzn.
• przygotować wykaz źródeł informacji,
• zidentyfikować polskojęzyczne zasoby internetowe,
• nawiązać kontakty z instytucjami będącymi w posiadaniu informacji oraz
baz danych dotyczących kultury lokalnej,
• zaprojektować montaż struktury systemu informacyjnego,
• zakupić oprogramowanie,
• stworzyć podstawowe bazy danych w formie elektronicznej,
• przerzucić bazy danych do kontentu,
• przetestować system informacyjny,
• udostępnić portal do wglądu publicznego,
• wypromować portal.
Podjęcie powyższych działań w określonym czasie spowoduje, że powstaną produkty
projektu, czyli zintegrowany system informacyjny oraz zwiększone zasoby informacyjne na temat kultury lokalnej. Produkty posłużą osiągnięciu celu bezpośredniego
projektu, którym jest zwiększenie dostępu do informacji na temat kultury lokalnej.
Osiągnięcie celu bezpośredniego przyczyni się do realizacji celów ogólnych projektu. I tak – poprzez zwiększenie dostępu do informacji na temat kultury lokalnej
zwiększy się promocja dorobku kulturowego miasta, zwiększy się poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach i wydarzeniach lokalnych, a także ilość tych ostatnich. Ponadto należy oczekiwać, że dzięki realizacji projektu podwyższony zostanie
poziom wiedzy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na temat
kultury lokalnej, gdyż młodzież będzie miała łatwy i szybki dostęp do właściwych
informacji.
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Obiektywne weryfikowalne wskaźniki
Cele ogólne, cel bezpośredni i produkty określasz wskaźnikami, które w matrycy logicznej znajdują się w drugiej kolumnie i określane są jako obiektywne weryfikowalne
wskaźniki.

Co to są obiektywne weryfikowalne wskaźniki ?
Schemat 11. Obiektywne weryfikowalne wskaźniki

II.
II kolumna

Obiektywne
weryfikowalne
wskaŸniki

Cele
ogólne
Cel
bezpoœredni

Produkty

Obiektywne weryfikowalne wskaźniki są to wielkości liczbowe, które służą do określenia poziomu osiągnięcia celu ogólnego, bezpośredniego oraz produktów.
Wskaźniki powinny być mierzone z uwzględnieniem rozsądnych akceptowalnych kosztów, ściśle określone, odpowiednie do celów, jakie brałeś pod uwagę, oraz określone
czasowo. Ponieważ jedna jaskółka wiosny nie czyni, lepiej jeśli określisz kilka wskaźników dla jednego celu. Tak będzie łatwiej zobrazować osiągnięcia.
Wykorzystując wskaźniki, możesz ocenić poziom realizacji projektu, a także zgodność z planowanym harmonogramem i budżetem. W procesie wdrażania wskaźniki
będą służyć również monitorowaniu projektu.
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Przykład projektu inwestycyjnego
Obiektywne weryfikowalne wskaźniki
Kolejność interwencji

Obiektywne weryfikowalne wskaźniki

Cele ogólne:
Wzrost zainteresowania turystów

Procentowy udział ilości turystów rocznie o ok. 20-30%

rozwój badań naukowych

10% wzrost ilości badań naukowych rocznie

Promocja gminy

25% wzrost ilości działań promocyjnych (w tym wydawnictwa, foldery i inne)

Powstanie nowych podmiotów gospodarczych w obszarze
turystycznym

1,2% wzrost ilości nowych podmiotów (w tym o 10% w sektorze handlu i usług oraz 20% podmiotów w branży gastronomicznej)

Zmniejszenie stopy bezrobocia

Spadek bezrobocia w gminie o ok. 2,6%

Poprawa konkurencyjności gminy

Wzrost dochodu gminy na mieszkańca o ok. 0,9%

Cel bezpośredni:
Zwiększenie
Krzesiwirskich

wykorzystania

potencjału

Pałacu

Przyjęcie średnio ok. 2 000 dzieci i młodzieży rocznie,
w wyniku realizacji ścieżki edukacyjnej muzeum (wzrost
o 100%)
Przyjęcie ok. 2 600 osób w ramach grup zorganizowanych
– uczestników konferencji, warsztatów, seminariów (dotychczas muzeum nie miało możliwości realizacji tego rodzaju usług)
Przyjęcie ok. 1 500 uczestników Festiwalu Białych i Czarnych Dam

Produkty:
Produkty dotyczące budynku i otoczenia:
- elewacje
- stolarka okienna (wymiana)
- podłogi (wzmocnienie stropów, wymiana parkietów)
- dach
- tynki wewnętrzne
- remont WC
- ogrodzenie
- parking
dojazdy, chodniki

- 2 500 m2
- 205 m2
-

2 000 m2
1 500 m2
2 230 m2
321 m3
3 000 mb
1 000 m2
2 100 m2

Ścieżki edukacyjne

40 ścieżek edukacyjnych rocznie

Sprzęt multimedialny do sali konferencyjnej

1 rzutnik
1 laptop
1 ekran

Udostępnianie sali konferencyjnej grupom zorganizowanym

50 konferencji w ciągu roku

Organizacja wydarzeń kulturalnych

10 jednodniowych okazjonalnych imprez kulturalnych rocznie

Promocja regionalnego produktu turystycznego

1 Międzynarodowy Festiwal Białych i Czarnych Dam (BieDam), trwający 3 dni

Bezpośrednie miejsca pracy

13 nowych miejsc pracy

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Obiektywne weryfikowalne wskaźniki
Kolejność interwencji

Obiektywne weryfikowalne wskaźniki

Cele ogólne:
Zwiększona promocja dorobku kulturalnego miasta

Wzrost ilości turystów o ok. 2-3%

Wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach
lokalnych

• zwiększenie ilości uczestników imprez kulturalnych o ok.
10%
• zwiększenie ilości osób odwiedzających lokalne zabytki,
wystawy, miejsca pamięci, galerie i in. o ok. 15%

Ożywienie życia kulturalnego miasta

Wzrost ilości wydarzeń kulturalnych o ok. 40%

Podwyższenie poziomu wiedzy na temat kultury lokalnej

• wzrost ilości uczniów uczestniczących w konkursach
i turniejach wiedzy o kulturze lokalnej o ok. 10%
• wzrost ilości konkursów i turniejów o ok. 7%

Cel bezpośredni:
Zwiększony dostęp do informacji na temat kultury lokalnej

• ilość odwiedzających portal według licznika wejść miesięcznie – 30 000
• ilość osób wpisanych w księdze gości miesięcznie – 50
wpisów

Produkty:
Powstanie zintegrowanego systemu informacyjnego

Ilość kategorii informacji – 17
Ilość baz danych – 75

Zwiększone zasoby informacyjne

Ilość rekordów – 8 000
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Źródła weryfikacji
W momencie określenia obiektywnych weryfikowalnych wskaźników równolegle określasz źródła ich weryfikacji.
Schemat 12. Źródła weryfikacji

III.
III kolumna
ród³a
weryfikacji

Cele
ogólne
Cel
bezpoœredni

Produkty

Nie podrzucaj sam sobie jabłka niezgody i nie przedstawiaj wskaźników, do których
dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Określasz je tak, aby można było je zweryfikować na podstawie danych ogólnodostępnych lub innych, których pozyskanie nie będzie
wiązało się z nadmiernym kosztem.

Pamiętaj, że...
Określając źródła weryfikacji, bierzesz pod uwagę ich rodzaj (dokumenty, raporty, rachunki itp.) oraz kto i w jakim czasie będzie je dostarczał.
Przy ustalaniu dostępności do źródeł uwzględnij także ich wiarygodność i ważność.
Przykład projektu inwestycyjnego
Źródła weryfikacji
Kolejność interwencji

Wskaźniki

Źródło weryfikacji

Cele ogólne:
Wzrost zainteresowania turystów

Procentowy wzrost ilości turystów
rocznie o ok. 20-30%

Dane statystyczne Urzędu Gminy

Rozwój badań naukowych

10% wzrost ilości badań naukowych
rocznie

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich

Promocja gminy

25% wzrost ilości działań promocyjnych
( w tym wydawnictwa, foldery i inne)

Dane Urzędu Gminy i Muzeum Pałacu
Krzesiwirskich

Powstanie nowych podmiotów gospodarczych w obszarze turystycznym

1,2% wzrost ilości nowych podmiotów
(w tym o 10% w sektorze handlu i usług
oraz 20% podmiotów w branży gastronomicznej)

Dane regionalnego oddziału Głównego
Urzędu Statystycznego

Zmniejszenie stopy bezrobocia

Spadek bezrobocia w gminie o ok.
2.6%

Dane Powiatowego Urzędu Pracy

Poprawa konkurencyjności gminy

Wzrost dochodu gminy na mieszkańca
o ok. 0.9%

Dane Urzędu Gminy

Przyjęcie średnio ok. 2 000 dzieci
i młodzieży rocznie, w wyniku realizacji ścieżki edukacyjnej muzeum
(wzrost o 100%)

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej

Przyjęcie ok. 2 600 osób w ramach
grup zorganizowanych – uczestników
konferencji, warsztatów, seminariów
(dotychczas muzeum nie miało możliwości realizacji tego rodzaju usług)

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej

Przyjęcie ok. 1 500 uczestników Festiwalu Białych i Czarnych Dam

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej i współorganizatorów Festiwalu

Cel bezpośredni:
Zwiększenie wykorzystania potencjału
Pałacu Krzesiwirskich
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Produkty:
Dokumentacja techniczna I konserwatorska

Produkty dotyczące budynku i otoczenia:
- elewacje
- stolarka okienna (wymiana)
- podłogi (wzmocnienie stropów, wymiana parkietów)
- dach
- tynki wewnętrzne
- remont WC
- ogrodzenie
- parking
- dojazdy, chodniki

- 2 500 m2
- 205 m2
- 2 000 m2

Ścieżki edukacyjne

40 ścieżek edukacyjnych rocznie

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej

Sprzęt multimedialny do sali konferencyjnej

1 rzutnik
1 laptop
1 ekran

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej

Udostępnianie sali konferencyjnej grupom zorganizowanym

50 konferencji w ciągu roku

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich na
podstawie ewidencji własnej

Organizowanie wydarzeń kulturalnych

10 jednodniowych okazjonalnych imprez kulturalnych rocznie

Dane Muzeum Pałacu Krzesiwirskich
na podstawie ewidencji własnej oraz
współorganizatorów imprezy

Promocja regionalnego produktu turystycznego

1 Międzynarodowy Festiwal Białych
i Czarnych Dam (BieDam), trwający 3
dni

Bezpośrednie miejsca pracy

3 nowe miejsca pracy

-

1 500 m2
2 230 m2
321 m3
3 000 mb
1 000 m2
2 100 m2

Protokoły odbioru robót budowlanych,
wykończeniowych, konserwatorskich
oraz zagospodarowanie terenu.

Nowe umowy o pracę

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Źródła weryfikacji
Kolejność interwencji

Obiektywne weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji

Cele ogólne:
Zwiększona promocja dorobku kulturowego miasta

Wzrost ilości turystów o ok. 2-3%

Dane statystyczne Urzędu Miasta

Wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach lokalnych

• zwiększenie ilości uczestników imprez kulturalnych o ok. 10%
• zwiększenie ilości osób odwiedzających lokalne zabytki, wystawy,
miejsca pamięci, galerie i in. o ok.
15%

• ewidencja organizatorów imprez
kulturalnych
• ewidencja lokalnych instytucji kultury

Ożywienie życia kulturalnego miasta

Wzrost ilości wydarzeń kulturalnych
o ok. 40%

• ewidencja wydanych przez Urząd
Miasta pozwoleń na organizację
wydarzeń
• ewidencja organizatorów

Podwyższenie poziomu wiedzy na temat kultury lokalnej

• wzrost ilości uczniów uczestniczących w konkursach i turniejach wiedzy o kulturze lokalnej o ok. 10%
• wzrost ilości konkursów i turniejów
o ok. 7%

Ewidencja Szkół

• ilość odwiedzających portal według
licznika wejść miesięcznie – 30 000
• ilość osób wpisanych w księdze gości
miesięcznie – 50 wpisów

Administrator systemu

Powstanie zintegrowanego systemu informacyjnego

• ilość kategorii informacji – 17
• ilość baz danych – 75

Administrator systemu

Zwiększone zasoby informacyjne

Ilość rekordów – 8 000

Administrator systemu

Cel bezpośredni:
Zwiększony dostęp do informacji na temat kultury lokalnej

Produkty:

47

(10) Ryzyko musi być jasno zdefiniowane i akceptowalne

Zagrożenia (ryzyko)
Ostatnia z kolumn matrycy logicznej dotyczy określenia ryzyka (10) podjęcia działań
lub osiągnięcia produktów i celu bezpośredniego. Dla każdego poziomu określasz zdarzenia, które mogą wpłynąć na realizację projektu i które jednocześnie są czynnikami
zewnętrznymi. Są nimi m.in. te czynniki pozostające poza kontrolą, które nie zostały
ujęte w wybranych przez ciebie strategiach.

Pamiętaj, że...
Nie rezygnujesz z realizacji projektu, gdy prawdopodobieństwo pojawienia się określonego zdarzenia jest niskie. Rezygnujesz wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzenia, które może spowodować brak realizacji wskaźników celu bezpośredniego.
Schemat 13. Założenia (ryzyka)

IV.
IV kolumna
Za³o¿enia
(ryzyka)

Cele
ogólne
Cel
bezpoœredni

Produkty

Dzia³ania

Œrodki/
koszty

Koszty

Warunki
wstêpne

Równolegle określasz założenia dla każdego z poziomów celów. W razie ryzyka zdania
formułujesz jako zagrożenie wystąpienia określonego zdarzenia. Natomiast w przypadku założeń dążysz do tego, aby te zdarzenia wystąpiły.
W matrycy uwzględniasz również te zdarzenia, które mogą wystąpić jeszcze przed realizacja pierwszych działań, a które jednocześnie warunkują ich podjęcie. Są to tzw.
Warunki wstępne, znajdujące się w dolnej części ostatniej kolumny.
Przykład projektu inwestycyjnego
Założenia i ryzyko
Kolejność interwencji

Wskaźnik

Źródło weryfikacji

Założenia (ryzyko)

Przyjęcie
średniorocznie
ok. 2000 dzieci i młodzieży
w wyniku realizacji ścieżki edukacyjnej muzeum
(wzrost o 100%)

Dane
Muzeum
Pałacu
Krzesiwirskich na podstawie
ewidencji własnej

Ryzyko braku zainteresowania ze strony grup docelowych

Przyjęcie ok. 2600 osób w ramach grup zorganizowanych
– uczestników konferencji,
warsztatów, seminariów

Dane
Muzeum
Pałacu
Krzesiwirskich na podstawie
ewidencji własnej

Przyjęcie ok. 1500 uczestników festiwalu Białych i Czarnych Dam

Dane
Muzeum
Pałacu
Krzesiwirskich na podstawie
ewidencji własnej i współorganizatorów festiwalu

Cel bezpośredni:
Zwiększenie wykorzystania
potencjału Pałacu
Krzesiwirskich
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Ryzyko braku wystarczającej
bazy hotelowej w regionie

Produkty:
Produkty dotyczące budynku
i otoczenia:
- Elewacje
- Stolarka okienna (wymiana)
- Podłogi
(wzmocnienie
stropów, wymiana parkietów)
- Dach
- Tynki wewnętrzne
- Remont WC
- Ogrodzenie
- Parking
- Dojazdy, chodniki
Ścieżki edukacyjne

-2500 m
-205 m2

Dokumentacja techniczna
i konserwatorska odbioru
robót budowlanych, wykończeniowych, konserwatorskich oraz zagospodarowania terenu

2

-200 m2

Ryzyko związane z nieprawidłowością
wykonanych
robót.
Założenie wywiązania się
z terminów realizacji poszczególnych dostaw, usług
i robót budowlanych

-1500 m2
-2230 m2
-321 m3
-3000 mb
-1000 m2
-2100 m2
40 ścieżek
rocznie

edukacyjnych Dane
Muzeum
Pałacu Ryzyko braku zainteresowaKrzesiwirskich na podstawie nia ze strony szkół
ewidencji własnej
Założenie zgodności oferty
edukacyjnej z obowiązującymi programami nauczania

Sprzęt multimedialny do sali 1 rzutnik,
konferencyjnej
1 laptop,
1 ekran

Dane
Muzeum
Pałacu Ryzyko opóźnienia dostawy
Krzesiwirskich na podstawie
ewidencji własnej

Udostępnianie sali konfe- 50 konferencji w ciągu roku
rencyjnej grupom zorganizowanym

Dane
Muzeum
Pałacu Ryzyko braku zainteresowaKrzesiwirskich na podstawie nia ze strony firm szkolenioewidencji własnej
wych

Organizacja wydarzeń kul- 10 jednodniowych okazjo- Dane
Muzeum
Pałacu
turalnych
nalnych imprez kulturalnych Krzesiwirskich na podstarocznie
wie ewidencji własnej oraz
współorganizatorów imprePromocja regionalnego pro- 1 międzynarodowy Festi- zy
duktu turystycznego
wal Białych i Czarnych Dam
(Biedam), trwający 3 dni

Zagrożenie powodzenia Festiwalu w kontekście złych
warunków pogodowych.
Założenie właściwej promocji oferty programowej,
w tym produktu turystycznego

Bezpośrednie miejsca pracy

3 nowe miejsca pracy

Nowe umowy o pracę

Ryzyko związane z brakiem
kwalifikacji nowych pracowników.

Działania

Środki

Koszty

Opracowanie dokumentacji 1 wykonawca zewnętrzny
technicznej i konserwatorskiej

50000

Opracowanie oceny oddzia- 1 wykonawca zewnętrzny
ływania na środowisko

50000

Uzyskanie niezbędnych zezwoleń i innych decyzji administracyjnych
Przeprowadzenie niezbęd- 1 wykonawca zewnętrzny
nych prac montażowo-budowlanych obiektu

1116890

-elewacje

52500

-stolarka okienna (wymiana)

92250

-podłogi (wzmocnienie stropów, wymiana parkietów)

380000

-dach

300000

-tynki wewnętrzne

80280

- remont WC

211860

Przeprowadzenie prac zwią- 1 wykonawca zewnętrzny
zanych z infrastrukturą
okołopałacową
(dojazdy,
podjazdy, parkingi, ogrody,
park, miejsca pod drobna
działalność gospodarczą na
terenach należących do muzeum

727000

-ogrodzenie

390000

-parking

85000

-dojazdy, chodniki

252000

Zakup wyposażenia do sali 1 dostawca zewnętrzny
konferencyjnej

25000

Synchronizacja
terminów
(zagrożenie
wynikające
z sezonowości prac budowlanych)
Ryzyko związane z trudnością uzyskania specjalistycznych materiałów konserwatorskich
Ryzyko zmiany cen towarów
i usług
Ryzyko wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy

Organizacja wydarzeń kul- 3 nowych pracowników w 1 108000
turalnych
kw. 2 roku i 1 dodatkowy
nowy pracownik w kolejnych kw.
Opracowanie oferty kultu- 4 nowych pracowników
ralno-turystycznej

95200

Promocja obiektu

5 nowych pracowników

128000

Koszty utrzymania

3000
Warunki wstępne:
Rozwój kultury i turystyki
Pozostaje w strategii gminy
I województwa
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Założenia i ryzyko
Kolejność interwencji

Wskaźniki

Źródło weryfikacji

Założenia (ryzyko)

Cel bezpośredni:
- Ilość odwiedzających portal
według licznika wejść miesięcznie – 30000
- Ilość osób wpisanych w księdze gości miesięcznie – 50
wpisów

Administrator systemu

Ryzyko awarii sieci internetowej

Powstanie zintegrowanego
systemu informacyjnego

- Ilość kategorii informacji
– 17
- Ilość baz danych – 75

Administrator systemu

Założenie kompatybilnych
formatów zapisów baz
danych

Zwiększone zasoby informacyjne

- ilość rekordów - 8000

Administrator systemu

Założenie związane z dobrą organizacją czasu pracy osób zaangażowanych
w projekt

Działania

Środki

Koszty

Zwiększony dostęp do informacji na temat kultury
lokalnej

Produkty:

Przygotowanie wykazu źró- 360 osobogodzin (1 pracownik)
deł informacji

3600

Założenie, że dostępne
materiały nie będą wymagały weryfikacji

Indeksacja polskojęzycznych
zasobów internetowych

250 osobogodzin (1 pracownik)

2500

Nawiązanie kontaktów z instytucjami będącymi w posiadaniu informacji oraz baz
danych dotyczących kultury
lokalnej

110 osobogodzin (1 pracownik)
Zasoby techniczne:
- Rozmowy telefoniczne
- Delegacje

110
350
800

Ryzyko związane z niechętnym podejściem instytucji kultury do współpracy

Zaprojektowanie montażu
struktury systemu informacyjnego

Wykonawcy zewnętrzni

7000

Ryzyko małej skuteczności
działań promocyjnych

Zakup oprogramowania

Oprogramowanie

4000

Tworzenie
podstawowych
baz danych w formie elektronicznej

2160 osobogodzin
(3 pracowników)

21600

Przerzucanie baz danych do
kontentu

2160 osobogodzin
(3 pracowników)

21600

Testowanie systemu informacyjnego

120 osobogodzin (1 pracownik)

1200

Udostępnianie do wglądu publicznego

40 osobogodzin (1 pracownik)

400

Promocja portalu

16 sztuk ogłoszeń w prasie

2560
Warunki wstępne:
Identyfikacja lokalnej
sieci
Internetowej i możliwości
przesyłu informacji
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Pionowa linia logiczna
Pionowa linia logiczna (11) obrazuje możliwość realizacji poszczególnych celów projektu przy uwzględnieniu założeń i ryzyka. Zgodnie z zasadami funkcjonowania tej linii
rozwiązujesz węzeł gordyjski i zyskujesz jasność, co do następujących zależności:
•
•
•

(11) Logika pionowa zaczyna się jeszcze przed planowanym podjęciem
pierwszych działań w ramach projektu

jeżeli w ramach projektu zostały spełnione warunki wstępne – możesz podjąć
działania,
jeżeli założenia na poziomie działań są realistyczne i kompletne, a ryzyko
akceptowalne – zostanie osiągnięty cel bezpośredni,
jeżeli założenia na poziomie celu bezpośredniego są realistyczne i kompletne, a ryzyko akceptowalne – projekt przyczyni się do realizacji celu ogólnego.

Schemat 14. Pionowa linia logiczna w matrycy

Cel
bezpoœredni

Produkty

Dzia³ania

Za³o¿enia
(ryzyka)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p p p p

Cele
ogólne

ród³a
weryfikacji

Œrodki/
zasoby

Koszty

p p p

Logika pionowa

p

Obiektywne
Kolejnoœæ weryfikowalne
interwencji
wskaŸniki

Warunki
wstêpne

Przykład projektu inwestycyjnego
Pionowa linia logiczna
Zakładając, że rozwój kultury i turystyki pozostanie w strategii rozwoju gminy i województwa
(warunek wstępny), możesz podjąć określone działania w ramach projektu. Zatem będziesz
mógł:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

opracować dokumentację techniczną i konserwatorską,
opracować ocenę oddziaływania na środowisko,
uzyskać niezbędne zezwolenia i inne decyzje administracyjne,
przeprowadzić niezbędne prace montażowo-budowlane obiektu,
przeprowadzić prace związane z infrastruktura okołopałacową (dojazdy, podjazdy,
parkingi, ogrody, park, miejsca pod drobną działalność gospodarczą na terenach należących do muzeum),
zakupić wyposażenie do sali konferencyjnej,
zorganizować wydarzenia kulturalne,
opracować ofertę kulturalno-turystyczną,
podjąć działania promocyjne obiektu.

Podjęcie tych działań jest możliwe przy założeniu, że:
•
•
•

zsynchronizujesz terminy ich realizacji (weź również pod uwagę konieczność realizacji prac budowlanych poza miesiącami zimowymi),
uwzględniasz ryzyko związane z trudnościami wyłonienia kompetentnego wykonawcy
oraz uzyskania specjalistycznych materiałów konserwatorskich,
w obliczeniach finansowych weźmiesz również pod uwagę ryzyko zmiany cen towarów
i usług.

Wszystko to spowoduje osiągnięcie produktów, czyli:
•
•

poprawę stanu technicznego obiektu,
powstanie ścieżek edukacyjnych,
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•
•
•
•

powstanie nowych bezpośrednich miejsc pracy,
wypromowanie markowego produktu turystycznego,
zorganizowanie wydarzeń kulturalnych,
stworzenie możliwości udostępnienia sali konferencyjnej

Zakładając, że:
•
•
•

ryzyko związane z nieprawidłowością oraz nieterminowością wykonania robót jest na
poziomie minimalnym, a zatem akceptowalnym
opracowana oferta turystyczno-kulturowa spotka się z zainteresowaniem szkół i będzie
zgodna z obowiązującymi programami nauczania,
prawdopodobieństwo związane z niewłaściwymi warunkami klimatycznymi jest również
na poziomie akceptowalnym.

Możesz przyjąć, że zwiększysz wykorzystanie potencjału Pałacu Krzesiwirskich. Tylko przy
takich założeniach realizacja produktu spowoduje wzrost wykorzystania potencjału Pałacu.
Zakładając dalej, że:
•
•

ryzyko braku zainteresowania ze strony grup docelowych jest niewielkie, gdyż pałac
jest obiektem godnym zainteresowania o bogatej przeszłości,
ryzyko braku wystarczającej bazy hotelowej w regionie jest również nieduże, a zatem
akceptowalne,

Możesz przyjąć, iż:
•
•
•
•
•

wzrośnie zainteresowanie turystów,
rozwiną się badania naukowe,
zwiększy się i poprawi promocja gminy,
powstaną nowe podmioty gospodarcze w obszarze turystycznym,
zmniejszy się stopa bezrobocia, co w sumie wpłynie na poprawę konkurencyjności całej
gminy.

Przykład projektu inwestycyjnego
Pionowa linia logiczna
Zakładając, że parametry lokalnej sieci internetowej oraz ocena możliwości przesyłu informacji
stwarzają warunki potencjalnej realizacji projektu, możesz podjąć następujące działania:
• przygotować wykaz źródeł informacji,
• zindeksować polskojęzyczne zasoby internetowe,
• nawiązać kontakty z instytucjami będącymi w posiadaniu informacji oraz baz danych
dotyczących kultury lokalnej,
• zaprojektować montaż struktury systemu informacyjnego,
• zakupić oprogramowanie,
• stworzyć podstawowe bazy danych w formie elektronicznej,
• przerzucić bazy danych do kontentu,
• przetestować system informacyjny,
• udostępnić portal do wglądu publicznego,
• wypromować portal.
Przy założeniu, że większość lokalnych instytucji kultury będzie wyrażała chęć współpracy, a materiały przez nie przekazane nie będą wymagały weryfikacji (albo jej stopień będzie niewielki) –
powstanie zintegrowany system informacyjny, a także zwiększone zostaną zasoby informacyjne.
Przyjmując, że wszystkie zebrane informacje i bazy danych zostaną przygotowane z wykorzystaniem programów kompatybilnych z systemem informacyjnym, a także biorąc pod uwagę wyjątkowo dobrą organizację czasu pracy zespołu projektowego (ze względu na krótki harmonogram
realizacji projektu) – zwiększony zostanie dostęp do informacji na temat kultury lokalnej.
Dalej zakładając, że awarie sieci internetowej nie będą występować zbyt często – projekt będzie
mógł się przyczynić do osiągnięcia celów ogólnych projektu, do których należą:
•
•
•
•
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zwiększenie promocji dorobku kulturowego miasta,
wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w imprezach lokalnych,
ożywienie życia kulturalnego miasta,
podwyższenie poziomu wiedzy na temat kultury lokalnej.

Elementy z matrycy, czyli co wpisujesz we wniosku
Równolegle z wypełnianiem matrycy dokonujesz analizy możliwości finansowych pod
kątem ewentualnej realizacji projektu ze środków własnych. W sytuacji, gdy okaże się
to niemożliwe, nie szukaj gruszek na wierzbie, lecz zewnętrznych źródeł finansowania.
Dalsze postępowanie zdeterminowane jest wymogami stawianymi przez instytucję finansującą, jednakże w każdym przypadku będziesz musiał wypełnić wniosek o udzielenie dofinansowania.

Pamiętaj, że...
Formularze wnioskowe różnią się od siebie znacznie w sensie układu, natomiast nie
w sensie logiki czy zawartości. Mając gotową matrycę logiczną, możesz przystąpić do
wypełniania każdego formularza.
Dane, które powinny znaleźć się we wniosku, a które możesz odnaleźć w matrycy,
dotyczą:
•
•
•

grup docelowych – na podstawie analizy parametrów,
opisu sytuacji aktualnej – na podstawie diagnozy sytuacji oraz analizy problemu przeprowadzonych w fazie przygotowania do matrycy,
opisu i uzasadnienia projektu – czyli celu bezpośredniego, produktów i celu
ogólnego jako uzasadnienia stanowiącego o wpływie projektu na realizację dalekosiężnych, ponadlokalnych, a nawet ponadregionalnych celów. w tym miejscu umieszczasz także wskaźniki projektu w przypadku, gdy brak jest dla nich
odrębnej rubryki.

Pamiętaj, że...
Określenie wskaźników dla celów projektu rzutuje na budżet przedsięwzięcia.
W związku z tym w fazie opracowywania budżetu projektu zwróć szczególna uwagę na
powołane w matrycy wskaźniki., Ich ilościowe osiągnięcie wiąże się bowiem z określonymi kosztami.

Przykład projektu inwestycyjnego
Wnioski o dofinansowanie
Zgodnie z przeprowadzonymi dotychczas analizami możesz określić elementy, które powinny
znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.
Określenie grup docelowych
Dokonane zostało na podstawie analizy partnerów, zatem zgodnie z nią należy stwierdzić, iż
grupami docelowymi projektu będą:
•
•
•
•
•
•

turyści krajowi i zagraniczni,
dzieci i młodzież,
przedsiębiorcy,
studenci i pracownicy naukowi,
społeczność lokalna,
bezrobotni.

Opis sytuacji
Pałac Krzesiwirskich jest usytuowany w gminie Mrowo Dolne. Gmina jest niewielką przygraniczną
gminą rolniczą o dużych możliwościach rozwoju turystyki, co wynika z lokalizacji oraz ilości turystów, którzy obecnie jedynie przejeżdżają przez gminę z racji przejść granicznych, natomiast nie
zatrzymują się w niej. Zlokalizowany dość blisko dróg przelotowych Pałac może być doskonałym
miejscem zatrzymania się turystów, atrakcyjność gminy.
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Opis i uzasadnienie projektu
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału Pałacu Krzesiwirskich poprzez:
•
•
•

przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich, które poprawią stan techniczny
pałacu oraz stworzą warunki do rozwoju okołopałacowej przedsiębiorczości,
stworzenie markowego produktu turystycznego w postaci festiwalu białych i czarnych
dam,
stworzenie atrakcyjnej oferty turystyczno-kultutowej, na którą składać się będą wydarzenia kulturowe oraz możliwość udostępnienia pomieszczeń obiektu.

Projekt przyczyni się do rozwoju branży turystycznej w gminie, przyciągnie turystów, a także
zwiększy dostęp do kultury również dla grup defaworyzowanych. Ponadto projekt wpłynie na
wzrost zainteresowania gmina i regionem środowisk naukowych, kulturotwórczych, co przełoży
się na wzrost badań naukowych. Wszystkie te działania spowodują poprawę konkurencyjności
gminy, miedzoną dochodem gminy na mieszkańca.

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Wnioski o dofinansowanie
W wyniku przeprowadzonych analiz możesz określić elementy, które powinny znaleźć się we
wniosku o dofinansowanie.
Określenie grup docelowych
Dokonane zostaje na podstawie analizy partnerów. Należą do nich:
•
•
•
•
•

szkoły,
społeczność lokalna,
miejskie instytucje kultury,
media lokalne,
organizacje pozarządowe.

Opis sytuacji
Miasto Kloszowo jest średniej wielkości miastem, które posiada duży zasób informacyjny w obszarze kultury lokalnej, rozproszony w bazach danych miejskich instytucji kultury. Sytuacja taka
powoduje, iż możliwości faktycznego skorzystania z informacji dotyczących rozwoju kultury lokalnej przez mieszkańców są niewielkie.
Opis i uzasadnienie projektu
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji na temat kultury lokalnej. Projekt przyczyni się do realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa oraz Strategii Miasta, gdyż będzie
pozytywnie wpływał na zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w imprezach lokalnych,
a także na zwiększenie ilości samych wydarzeń kulturalnych i dzięki temu promocje miasta.
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III. Planowanie wskaźników
Efektem opracowania matrycy logicznej jest m.in. określenie wskaźników dla realizacji
poszczególnych celów projektu. Stanowią one efekt końcowy (12), czyli ich osiągniecie jest zdeterminowane zakończeniem realizacji projektu. Powinieneś, więc określić
tempo ich zmian z uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektu, czyli opracować
plan wskaźników. Plan ten będzie stanowił rozbicie na lata lub mniejsze jednostki
czasowe (kwartały, miesiące) końcowej wielkości wskaźników. Operacji tej dokonujesz
w stosunku do każdego rodzaju wskaźnika – dla celu ogólnego, celu bezpośredniego
i produktów.

(12) Dopiero z chwilą zamknięcia
projektu możesz stwierdzić, czy osiągnął on określone wskaźniki

Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu będą osiągnięte, w całości lub w części, wcześniej niż wskaźniki
dla celu bezpośredniego. Aby osiągnąć cel bezpośredni, musisz „zgromadzić” wszystkie
produkty w odpowiedniej wielkości, czyli osiągnąć ich wskaźniki. No cóż, bez pracy nie
ma kołaczy.

Pamiętaj, że...
Zgodnie z zasadami logiki poziomej matrycy – dopiero przy założeniu realizacji produktów, (czyli osiągnięcia ich wskaźników możesz mówić o możliwości realizacji celu
bezpośredniego.
Przykład projektu inwestycyjnego
Wskaźniki produktu
Wskaźnik

Nazwa produktu

Rok 1

Końcowy
efekt

Rok 2

Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość
w1
w2
w3
w4
w1
w2
w3
w4
kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale
Produkty dotyczące budynku
i otoczenia
-

elewacje

m2

1000

700

500

300

-

stolarka okienna (wymiana)

m2

70

50

45

40

2500
205

-

podłogi (wzmocnienie stropów,
wymiana parkietów)

m2

600

800

400

200

2000

-

dach

m2

400

700

300

100

1500

-

tynki wewnętrzne

m2

700

900

330

300

2230

-

remont WC

m3

50

110

120

41

321

-

ogrodzenie

mb

700

800

900

600

3000

-

parking

m2

150

250

350

250

1000

-

dojazdy, chodniki

m2

350

700

600

450

2100

Ścieżki edukacyjne

szt.

10

10

10

10

10

Sprzęt multimedialny do sali
konferencyjnej

szt.

3

40

Udostępnianie sali konferencyjnej grupom zorganizowanym

szt.

12

13

13

12

50

Organizacja wydarzeń kulturalnych

szt.

2

3

3

2

10

Promocja regionalnego produktu
turystycznego

szt.

Bezpośrednie miejsca pracy

szt.

3

1
4

3

1

6

13

Przykład produktu nieinwestycyjnego
Wskaźniki produktu

Nazwa produktu

Powstanie zintegrowanego
systemu informacyjnego
Zwiększone zasoby
informacyjne

Wskaźnik
Ilość kategorii
informacji
Ilość baz danych
Ilość rekordów

Wielkość
w1
miesiącu

Wielkość
w2
miesiącu

Wielkość
w3
miesiącu

Wielkość
w4
miesiącu

Wielkość
w5
miesiącu

Wielkość
w6
miesiącu

Końcowy
poziom

3

6

6

2

0

0

17

12

24

28

8

3

0

75

1400

2400

2200

1500

500

0

8000
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Wyniki rezultatu

(13) Na przykład po zakończeniu realizacji prac remontowo-budowlanych i opracowaniu oferty turystyczno-programowej musisz odczekać
kilka miesięcy, aby móc określić, czy
ilość turystów, którzy zwiedzają nowy
obiekt jest zgodna z zakładanym
wskaźnikiem celu bezpośredniego

Pełne osiągnięcie wskaźników dla celu bezpośredniego (rezultatów) nastąpi najwcześniej z chwilą osiągnięcia wskaźników produktów. Niekiedy musisz poczekać na
efekty po całkowitym zrealizowaniu wskaźników produktów (13).

Co to są wskaźniki rezultatu?
Wskaźniki rezultatu są wskaźnikami, których całkowite osiągnięcie świadczy o pełnej
realizacji projektu. W związku z tym, jak planujesz harmonogram projektu, aby jego
zakończenie przypadło na moment, w którym nastąpi osiągnięcie wskaźników rezultatu.
Struktura planu wskaźników rezultatu jest taka sama jak produktów. Również w tym
przypadku „rozbijasz” poszczególne wskaźniki na czasookresy ich osiągnięcia.
Wskaźniki rezultatu, podobnie jak produktu, zmieniają się w czasie. Dlatego też istotny jest ciągły monitoring tych wskaźników na bazie wcześniej przygotowanego planu.
Określenie kilku wskaźników dla celu bezpośredniego ułatwi monitoring, ponieważ:
•
•

Masz możliwość całkowitego osiągnięcia określonego wskaźnika bez całkowitej
realizacji projektu, dzięki czemu monitoring będzie odbywał się sprawniej,
Zwiększa się ilość punktów kontrolnych, w których możesz podjąć określone
środki zaradcze w przypadku zagrożenia osiągnięcia wskaźnika.

Pamiętaj, że...
W przypadku, gdy cel bezpośredni określony został za pomocą kilku wskaźników, osiągnięcie jednego z nich nie może świadczyć o zrealizowaniu projektu.
Przykład projektu inwestycyjnego
Wskaźniki rezultatu

Zwiększenie wykorzystania
potencjału Pałacu
Krzesiwirskich

Nazwa
rezultatu

Rok 1

Rok 2
Wielkość
w1
kwartale

Wielkość
w2
kwartale

Wielkość
w3
kwartale

Wielkość
w4
kwartale

Końcowy
efekt

Przyjęcie
średniorocznie dzieci
i młodzieży w wyniku
realizacji ścieżki
edukacyjnej muzeum

500

500

500

500

2000

Przyjęcie osób
w ramach grup
zorganizowanych

624

676

676

624

2600

Wielkość
w1
kwartale

Wskaźnik

Wielkość
w2
kwartale

Wielkość
w3
kwartale

Wielkość
w4
kwartale

Przyjęcie
uczestników
Festiwalu Białych
i Czarnych Dam

1500

1500

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Wskaźniki rezultatu

Cel bezpośredni
Zwiększony dostęp do
informacji na temat
kultury lokalnej

56

Wskaźnik (rezultat)
Ilość odwiedzających portal według
licznika wejść miesięcznie
Ilość osób wpisanych w księdze gości
miesięcznie

Średnia
wielkość
w5
miesiącu

Średnia
wielkość
w6
miesiącu

Średnia
wielkość
w7
miesiącu

Średnia
wielkość
w8
miesiącu

Średnia
wielkość
w9
miesiącu

Końcowy
poziom
wskaźnika

2000

6000

7000

7000

8000

30000

5

13

11

12

9

50

Wskaźniki oddziaływania
Cel ogólny wykracza poza zakres i zasięg projektu. W związku z tym wskaźniki oddziaływania (wskaźniki dla celu ogólnego) powinieneś zaplanować długookresowo,
bowiem jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
Możliwości kontroli realizacji wskaźnika celu ogólnego są znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku celu bezpośredniego. Dlatego rozpisz w czasie zmiany zachodzące
poza projektem, które zostaną zmierzone wskaźnikiem oddziaływania.

Pamiętaj, że...
Realizując cel bezpośredni, dostarczasz jedynie wkładu w realizację celu ogólnego.
W praktyce oznacza to, iż wskaźnik celu bezpośredniego zostanie osiągnięty przed
wskaźnikiem celu ogólnego.
Tabelaryczne zestawienie oddziaływania jest takie samo jak dla wskaźnika celu bezpośredniego i produktu. Różnica polega na czasie rozpoczęcia i zakończenia realizacji
wskaźnika oddziaływania. Czas osiągnięcia planowanego poziomu wskaźnika rozpocznie się w momencie, w którym możesz już uchwycić wpływ projektu na otoczenie.
Przykład projektu inwestycyjnego
Wskaźniki oddziaływania

Nazwa oddziaływania

Wskaźnik

Wzrost zainteresowania
turystów regionem

Procentowy wzrost
ilości turystów
rocznie

Rozwój badań naukowych
w regionie

Wzrost ilości badań
naukowych rocznie

Promocja regionu

Wzrost ilości
działań
promocyjnych

Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Końcowy
efekt
wI
w II
wI
w II
wI
w II
wI
w II
półroczu półroczu półroczu półroczu półroczu półroczu półroczu półroczu

1

Powstanie nowych
Wzrost ilości
podmiotów gospodarczych
nowych podmiotów
w obszarze turystycznym
Zmniejszenie stopy
bezrobocia

Spadek bezrobocia
w gminie

0,6

Wzrost dochodu
Poprawa konkurencyjności
gminy na
regionu
mieszkańca

5

2

7

2

7

3

26%

2

0

2

0

3

3

11%

8

2

6

0

6

3

25%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2%

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2,6%

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,9%

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Wskaźniki oddziaływania

Cel ogólny

Wielkość
w8
miesiącu

Wielkość
w9
miesiącu

Wielkość
w 10
miesiącu

Wielkość
w 11
miesiącu

Wielkość
w 12
miesiącu

Końcowy
efekt

0,1

0,2

0,5

0,6

0,6

2%

1

2

2

2

3

10%

Ilość osób odwiedzających lokalne
zabytki, wystawy, miejsca pamięci,
galerie i in.

0,5

1,8

2,8

3,6

4,3

13%

Ilość wydarzeń kulturalnych rocznie

4,1

5,5

8,2

9,6

12,6

40%

Ilość konkursów i turniejów

0,3

1

2,2

3

3,5

10%

Wskaźnik (oddziaływania)

Zwiększona promocja dorobku Ilość turystów
kulturowego miasta
Poziom uczestnictwa
mieszkańców w imprezach
lokalnych

Ożywienie życia kulturalnego
miasta

Ilość uczestników imprez
kulturalnych
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Wzajemny wpływ wskaźników, czyli harmonia trzech poziomów
Standardowa sytuacja występuje, gdy najpierw zostają osiągnięte wskaźniki produktów, później celu bezpośredniego, a na końcu celu ogólnego. Taka sytuacja będzie miała miejsce we wszystkich projektach. Jednak w każdym z nich będzie inny czas częściowego osiągnięcia poszczególnych wskaźników oraz ich wpływu na dalszą realizację
projektu.
Schemat 15. Graficzne określenie czasu osiągnięcia poszczególnych
wskaźników (wykres wpływu wskaźników)
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Realizacja projektu

(14) taka sytuacja może wystąpić
przy rozległych w czasie projektach
wieloetapowych. Np. zakończenie
jednego z etapów projektu zacznie
wpływać na osiągnięcie celu ogólnego (oddziaływanie), a inne etapy nie
zostaną jeszcze zrealizowane. Tym
samym nie zostaną jeszcze zrealizowane wskaźniki produktu.
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Powyższy schemat ilustruje taką sytuację, choć rozkład wskaźników może przebiegać
inaczej, szczególnie przy bardzo długich lub bardzo krótkich projektach. Na przykład
oddziaływanie może być zauważalne jeszcze w okresie, kiedy nie zostały w pełni osiągnięte wskaźniki produktu (14).

Pamiętaj, że...
Jeżeli założysz, że w pierwszym roku realizacji projektu określony wskaźnik powinien
osiągnąć zakładaną wielkość i sytuacja taka nie nastąpi – jest to sygnał, aby wdrożyć
odpowiednie procedury zaradcze.

IV. Działania, zasoby, wydatki
Plan działań, czyli schemat Gantta
Plan działań wiąże się z metodą prezentacji wszystkich działań podejmowanych i realizowanych w ramach projektu. Obrazuje także ich logiczną kolejność. Opracowanie
planu działań może przybrać różne formy, jednak formą najpopularniejszą (15) jest
schemat Gantta.

(15) Jest to również forma zalecana
przez Komisję Europejską

Co to jest schemat Gantta?
Schemat ten jest graficznym przedstawieniem działań w taki sposób, iż stanowi on
jednocześnie narzędzie planowania i kontroli działań w czasie.
Schemat opracowujesz, postępując według następujących kroków:
•
•

•

•
•

krokiem pierwszym jest rozłożenie projektu na działania, stanowiące zespół
czynności możliwych do określenia w czasie,
kolejnym krokiem jest określenie jednostki czasowej, według której ustalasz
czas trwania każdego działania. przyjmujesz jednolitą jednostkę dla wszystkich działań, np. rok, kwartał, miesiąc, tydzień,
następnie przypisujesz każdemu działaniu pewną ilość jednostek (jeżeli np.
realizacja działania trwa 2 miesiące, a ty określiłeś jednostkę tygodniową, musisz uznać, że działanie trwa 8 lub 9 tygodni),
dalej – określasz kolejność poszczególnych działań,
nanosisz wszystkie działania na schemat:

PROJEKT
Dzia³ania

1 miesi¹c

Dzia³anie 1

2 miesi¹c

3 miesi¹c

4 miesi¹c

5 miesi¹c

1

Dzia³anie 2
Dzia³anie 3
Dzia³anie 4

2

Dzia³anie 5

1, 2 - kamienie milowe

•

wyznaczasz kamienie milowe, które stanowią pewne zdarzenia w trakcie danego działania w istotny sposób wpływające na dalsze powodzenie projektu (16).

Co to są kamienie milowe?

(16) takim zdarzeniem może być np.
podjęcie określonej decyzji lub uzyskanie zezwolenia.

Kamienie milowe są sformalizowanymi punktami kontrolnymi. Zaznaczając je na schemacie, możesz przewidzieć, kiedy wystąpi zdarzenie wpływające na projekt.
Określenie kamieni milowych na schemacie Gantta ułatwia przeprowadzenie monitoringu w trakcie poszczególnych działań. Tym samym masz szansę, aby podjąć ewentualne środki zaradcze w momencie zagrożenia realizacji działań.
Schemat Gantta daje możliwość określenia dokładnego czasu zakończenia realizacji
projektu dzięki sumie czasookresów realizacji poszczególnych działań. Przystępując
do opracowania schematu Gantta, nie musisz znać terminów końcowych realizacji projektu. Natomiast poprzez określenie poszczególnych działań będziesz mógł stwierdzić,
jaki jest całkowity czas konieczny na realizację projektu.
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Pamiętaj, że...
Poszczególne działania występujące w schemacie Gantta powinny zostać zaczerpnięte z matrycy logicznej, w której w kolumnie obejmującej kolejność interwencji
umieszczasz działania, dzięki którym możesz mówić o osiągnięciu produktów projektu.
Przykład projektu inwestycyjnego
Schemat Gantta

Rok 1
Działanie

Wielkość
w1
kwartale

Wielkość
w2
kwartale

Rok 2
Wielkość
w4
kwartale

Wielkość
w3
kwartale

Wielkość
w1
kwartale

Wielkość
w3
kwartale

Wielkość
w2
kwartale

Wielkość
w4
kwartale

1. Opracowanie
dokumentacji
technicznej i konserwatorskiej
2. Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko
3. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń
i innych decyzji administracyjnych

1

4. Przeprowadzenie
niezbędnych
prac montażowo-budowlanych
5. Przeprowadzenie prac związanych z infrastrukturą okołopałacową (dojazdy, podjazdy, parkingi, ogrody, park, miejsca pod
drobną działalność gospodarczą
na terenach należących do muzeum)
6. Zakup wyposażenia sali konferencyjnej
7. Organizacja wydarzeń kulturalnych
8. Opracowanie oferty kulturalno-turystycznej
9. Promocja obiektu
Kamień milowy:
1 – uzyskanie zezwolenia na prace przy zabytku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Przykład projektu nieinwestycyjnego
Schemat Gantta

Działania

1 m-c

2

3

4

5

6

7

8

1. Przygotowanie wykazu źródeł informacji
2. Indeksacja polskojęzycznych zasobów internetowych
3. Nawiązanie kontaktów z instytucjami będącymi w posiadaniu informacji oraz baz danych dotyczących kultury lokalnej
4. Zaprojektowanie montażu struktury systemu
informacyjnego

1

5. Zakup oprogramowania
6. Tworzenie podstawowych baz danych w formie elektronicznej
7. przerzucanie baz danych do kontentu
8. Testowanie systemu informacyjnego
9. Udostępnienie do wglądu publicznego
10.Promocja portalu
Kamienie milowe:
1 – wybór wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
2 – pierwsza publiczna odsłona portalu
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2

9

Plan zasobów, czyli wszystko w jednym
Plan zasobów to – w myśl przysłowia ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka – typowe
gromadzenie informacji zawartych w tablicy logicznej oraz w schemacie Gantta.

Co to jest plan zasobów?
Plan zasobów to zebrane w formie tabelarycznej dane na temat zapotrzebowania związanego z realizacją projektu.
Zapotrzebowanie to zasoby techniczne i ludzkie, Dlatego też,. Postępując podobnie
jak w przypadku planu działań, posługujesz się działaniami wytyczonymi w matrycy
logicznej. Następnie:
•

•

dla każdego działania określasz niezbędne zasoby, tzn. ilość osobogodzin koniecznych do realizacji działania, ilość zakupionego sprzętu, ilość usług (określonych w przyjętych przez nas jednostkach czasowych), otrzymując w ten
sposób wykaz poszczególnych działań wraz z przypisanymi wielkościami zasobów,
rozpisujesz harmonogram czasowy dla określonych wcześniej zasobów.

Pamiętaj, że...
Efektem powstania planu zasobów jest tabelaryczne zestawienie wszystkich działań
wraz z określeniem niezbędnych zasobów dla każdego z nich.
Przykład projektu inwestycyjnego
Plan zasobów
Rok 1
Działanie

Jedn.

Rok 2

Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Razem
w4
w3
w2
w1
w4
w3
w2
w1
kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale

Opracowanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej
- jeden wykonawca zewnętrzny

Kontrakt

1

1

Kontrakt

1

1

Opracowanie oceny oddziaływania
na środowisko
- jeden wykonawca zewnętrzny
Przeprowadzenie niezbędnych prac
montażowo-budowlanych obiektu
- jeden wykonawca zewnętrzny
(kontrakt trwający cztery kwartały)

Kontrakt

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

Przeprowadzenie prac związanych
z infrastrukturą okołopałacową
(dojazdy, podjazdy, parkingi,
ogrody, park, miejsca pod drobną
działalność gospodarczą na terenach
należących do muzeum)
- jeden wykonawca zewnętrzny
(kontrakt trwający cztery kwartały)

Kontrakt

Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej
- jeden dostawca zewnętrzny

Kontrakt

Organizacja wydarzeń kulturalnych
- 3 nowych pracowników 1 kw. 2
roku i 1 dodatkowy nowy pracownik
w kolejnych kw.

Osobo-godziny

2160

2880

2880

2880

10800

Opracowanie oferty kulturalno-turystycznej
- 4 nowych pracowników

Osobogodziny

1880

1880

2880

2880

Osobogodzina

1000

1000

3600

3600

3600

12800

1

1

1

1

1

5

9520

Promocja obiektu
- 5 nowych pracowników
- koszty utrzymania

Ryczałt
mies.
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Plan zasobów
Działania

Jedn.

Miesiące
3

4

5

6

7

8

Razem

1

2

9

Osobogodzina

100

260

360

Osobogodzina

80

170

250

Osobogodzina

50

60

110

Ryczałt
mies.

1

1

Ilość

5

5

- wykonawca zewnętrzny na opracowanie projektu
graficznego portalu

Kontrakt

1

1

- wykonawca zewnętrzny na opracowanie docelowej
struktury portalu

Kontrakt

1

1

Przygotowanie wykazu źródeł informacji
- 1 pracownik
Indeksacja polskojęzycznych zasobów internetowych
-1 pracownik
Nawiązanie kontaktów z instytucjami będącymi
w posiadaniu informacji oraz baz danych
dotyczących kultury lokalnej
- 1 pracownik
- koszty rozmów telefonicznych
- delegacje
Zaprojektowanie montażu struktury systemu
informacyjnego

Zakup oprogramowania

Sztuka

2

2

Tworzenie podstawowych baz danych w formie
elektronicznej
- 3 pracowników

Osobogodziny

360

800

800

200

820

780

350

2160

Przerzucanie baz danych do kontentu
- 3 pracowników

210

2160

Testowanie systemu informacyjnego
- 1 pracownik

Osobogodziny

40

40

40

120

Udostępnienie do wglądu publicznego
- 1 pracownik

Osobogodziny

20

20

40

2

2

16

Promocja portalu
- ogłoszenia w mediach
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Sztuka

3

4

5

Plan wydatków, czyli wiesz już wszystko
Nie ma róży bez kolców, jak mówi przysłowie. Realizacja projektu wiąże się także z wydatkami. Określenie wydatków jest ostatnim elementem projektowania. Najłatwiejszym
sposobem jest oparcie się na planie zasobów, w którym:
•
•

dla każdego zasobów określasz jego wartość finansową,
sumujesz wszystkie wartości, uzyskując tym samym całkowitą wartość projektu.

Pamiętaj, że...
Plan wydatków ma na celu określenie poziomu wydatków projektu. Jego podstawą są
dotychczasowe analizy i plany.
Przykład projektu inwestycyjnego
Plan wydatków
Rok 1
Działanie

Rok 2

Razem

Jedn.

Cena
jedn.

Kontrakt

50000

50000

50000

Kontrakt

30000

30000

30000

Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość
w4
w3
w2
w1
w4
w3
w2
w1
kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale kwartale

Opracowanie
dokumentacji technicznej
i konserwatorskiej
- jeden wykonawca
zewnętrzny
Opracowanie oceny
oddziaływania na środowisko
- jeden wykonawca
zewnętrzny
Przeprowadzenie
niezbędnych prac
montażowo-budowlanych
obiektu
- elewacje

m2

21

21000

14700

1050

6300

43050

- stolarka okienna (wymiana)

m2

450

31500

22500

20250

18000

92250

- podłogi (wzmocnienie
stropów, wymiana parkietów)

m2

190

114000

152000

76000

38000

318000

-dach

m

2

200

80000

140000

60000

38000

211860

- tynki wewnętrzne

m2

36

25200

32400

11880

10800

80280

- remont WC

m3

660

33000

72600

79200

27060

211860

- ogrodzenie

mb

130

91000

104000

117000

78000

390000

- parking

m2

85

12750

21250

29750

21250

85000

- dojazdy, chodniki

m2

120

42000

84000

72000

54000

252000

25000

25000

Przeprowadzenie prac
związanych z infrastrukturą
okołopałacową (dojazdy,
podjazdy, parkingi, ogrody,
park, miejsca pod drobną
działalność gospodarcza
na terenach należących do
muzeum)

Zakup wyposażenia do sali
konferencyjnej
- 1 dostawca zewnętrzny
Organizacja wydarzeń
kulturalnych
- 3 nowych pracowników
w 1 kw.2 roku i 1 dodatkowy
nowy pracownik w kolejnych
kw.

Osobogodzina

10

Osobogodzina

10

- 5 nowych pracowników

Osobogodzina

- koszty utrzymania

Ryczałt
mies.

21600

28800

28800

28800

108000

18800

18800

28800

28800

10

1000

1000

36000

36000

36000

128000

600

600

600

600

600

600

3000

327810

51000

95200

95200

65400

2283090

Opracowanie oferty
kulturalno-turystycznej
- 4 nowych pracowników

95200

Promocja obiektu

RAZEM

530450

643450

476580
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Przykład projektu nieinwestycyjnego
Plan wydatków
Działania

Jedn.

Cena
jedn.

Miesiące
1

2

3

4

5

Razem
6

7

8

9

Przygotowanie wykazu
źródeł informacji
- 1 pracownik

Osobogodzina

10

1000

2600

3600

Osobogodzina

10

800

1700

2500

Osobogodzina

10

500

600

1100

Ryczałt
mies.

850

850

850

Ilość

60

300

300

Indeksacja
polskojęzycznych zasobów
internetowych
- 1 pracownik
Nawiązanie kontaktów
z instytucjami będącymi
w posiadaniu informacji
oraz baz danych
dotyczących kultury
lokalnej
- 1 pracownik
- koszty rozmów
telefonicznych
- delegacje (średnia
stawka)
Zaprojektowanie montażu
struktury systemu
informacyjnego
- wykonawca zewnętrzny
na opracowanie projektu
graficznego portalu

Kontrakt

3000

3000

3000

- wykonawca zewnętrzny
na opracowanie docelowej
struktury portalu

Kontrakt

4000

4000

4000

Sztuka

2000

Zakup oprogramowania

4000

4000

Tworzenie podstawowych
baz danych w formie
elektronicznej
- 3 pracowników

Osobogodziny

10

Osobogodziny

10

Osobogodziny

10

Osobogodziny

10

Sztuka

160

3600

8000

8000

2000

8200

7800

3500

21600

Przerzucanie baz danych do
kontentu
- 3 pracowników

2100

21600

Testowanie systemu
informacyjnego
- 1 pracownik

400

400

400

1200

Udostępnienie do wglądu
publicznego
- 1 pracownik

200

200

400

Promocja portalu
- ogłoszenia w mediach
RAZEM

480
14050

25100

15800

5500

2980

640
1040

800
1200

320
520

320
520

2560
66710

Pamiętaj, że...
Po przeczytaniu podręcznika powinieneś wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce.
Zrobisz to na pewno dobrze! Przecież nie święci garnki lepią.
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V. Pomoc Unii Europejskiej na działania
związane z kulturą
Przykłady projektów zrealizowanych w Polsce
Przedstawiamy przykłady projektów kulturalnych zrealizowanych w Polsce w ostatnich
latach przy wsparciu różnych funduszy Unii Europejskiej. Chcielibyśmy wykazać, że
wsparcia na działania kulturalne należy szukać nie tylko w programach bezpośrednio
adresowanych do sektora kultury, ale także w innych, nawet tych, które pozornie z kulturą nie maja nic wspólnego.
Podajemy też adresy instytucji zajmujących się poszczególnymi programami w Polsce
i zachęcamy do kontaktowania się z nimi w celu uzyskania szczegółowych informacji.

KULTURA 2000
Program wspólnotowy wspierający ponadnarodowe projekty związane z różnorodnością
kultury europejskiej.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Ministerstwo Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel./faks 22 828 37 01
pkk.kultura@mk.gov.pl/pkk
www.mk.gov.pl/pkk
VIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego
I Festiwal Sztuki Tanecznej
Organizator: Śląski Teatr Tańca
Współorganizatorzy: Dance Services (Wielka Brytania), Théâtre Danse et Muet
(Luksemburg)
Termin realizacji projektu: 2001
Celem projektu było utworzenie platformy wymiany informacji i rozwoju nowych form
tańca współczesnego w warunkach demokracji i wolności środków wyrazu. Program
projektu obejmował różnorakie działania, takie jak spektakle, warsztaty, seminaria,
dyskusje, projekty społeczne i projekty twórcze. Struktura konferencji – Festiwalu
stworzyła uczestnikom możliwość wzajemnego oddziaływania na siebie, zdobywana
wiedzy praktycznej i teoretycznej, dzielenia się doświadczeniami.
Źródło: Śląski Teatr Tańca, www.stt.art.pl

MEDIA PLUS
Program wspólnotowy mający na celu wzmacnianie konkurencyjności europejskiego
przemysłu audiowizualnego i rozwój europejskiego rynku telewizyjnego. Program składa się z kilku komponentów tematycznych.
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Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Biuro Media Desk Polska przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
ul. Chełmska 21, pok. 218
00-724 Warszawa
tel. 22 851 11 12 do 13
mediadesk@mediadesk.org.pl
www.mediadesk.org.pl

Komponent programu Media Plus – Development
“Sanatorium Gorkiego”
Organizator : Bow & Axe Entertainment Sp, z o.o.
Partnerzy: Telewizja Polska S.A., Syrena, Studio 12A, MDC International
Celem programu jest rozwój projektu filmu fabularnego „Sanatorium Gorkiego” w reżyserii Roberta Glińskiego. Film jako pierwszy w kinematografii dotyka tematu zbrodni
katyńskiej. Wsparcie z programu Media pozwoli na wykonanie dokumentacji obiektów
zdjęciowych na terenie Rosji i Ukrainy, sfinansowanie kolejnych wersji scenariusza, wykonanie zdjęć próbnych aktorów do ról głównych i drugoplanowych w Polsce i w Rosji,
a także umożliwi europejskie poszukiwanie potencjalnych współproducentów, którzy
dopełnia brakującą część budżetu. Dzięki środkom z programu Media okres rozwoju
zostanie znacznie skrócony i zintensyfikowany, dając szanse na szybsze przystąpienie
do realizacji filmu, którego całkowity budżet wynosi 12 mln zł.

Komponent programu Media Desk – Dystrybucja
Dystrybucja filmu „Nieodwracalne” („Irréversible”) na terytorium Polski
Dystrybutor (organizator): SPI International Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji projektu: projekt rozpoczęty 10 lipca 2002 r.
Projekt dystrybucji francuskiego filmu na rynku polskim uzyskał wsparcie Komisji
Europejskiej za pośrednictwem programu Media Plus. Kwota grantu w tym schemacie
(do 50% całkowitego kosztu projektu składa się z:
•

•

Pożyczki (zwracanej z wpływów netto z filmu), przeznaczonej na pokrycie
kosztów związanych z produkcją materiałów związanych z dystrybucją filmu
(m.in. kopii) oraz pokrycie kosztów promocji i reklamy filmu,
Subwencji (bezzwrotnej) na pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem
napisów na kopiach.

Dzięki wsparciu z programu Media dystrybutor mógł obniżyć ryzyko związane z wprowadzeniem filmu do kin, a jednocześnie zwiększyć budżet filmu, co przyniosło znaczny
sukces mierzony ilością widzów – ponad 70 000 od dnia premiery (24 stycznia 2003 r.)
jedynie przy 13 kopiach.
Źródło: Radosław Wójtowicz, SPI International Polska
Strona filmu: http://www.nieodwracalne.spinka.pl
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Program Socrates
Program Socrates promuje współpracę pomiędzy placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia. W ramach komponentów programu Socrates powinny być
realizowane projekty mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do istniejących
w Europie pomocy edukacyjnych oraz promowanie współpracy i mobilności w dziedzinie edukacji.
Komponenty programu Socrates: Erasmus – szkolnictwo wyższe; Comenius – szkolnictwo
podstawowe, średnie oraz przedszkola; Linuga – nauczyciele języków obcych; Minerva
– kształcenie na odległość, Grundtvig – edukacja dorosłych;
Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program Socrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 22 622 34 47; 22 629 25 74

Komponenty programu Socrates
Erasmus
Teatr B. Brechta – estetyka i wykonanie na współczesnych scenach
Koordynator: Uniwersytet Łódzki
Partnerzy: Uczelnie z Niemiec i Wielkiej Brytanii
Termin realizacji projektu: 2001-2002
Projekt oparty na dwutygodniowych warsztatach poświęconych badaniu teorii i sposobowi przedstawiania twórczości B. Brechta w kontekście historycznym i współczesnym.
Zagadnienie zgłębiane w sposób praktyczny i kreatywny, z zastosowaniem podejścia
pedagogicznego, rozwijającego umiejętności studentów z zakresu analizy i formułowania krytyki artystycznej poprzez program ćwiczeń i warsztatów, na których analizowane były teorie, form i teksty teatralne poprzez praktyczne zaangażowanie w dyskusje i zagadnienia teoretyczne. Zagadnienia teoretyczne dotyczyły wystawiania sztuki
i teatry i były sprawdzane w praktyce, a dyskusja i krytyczna ocena stały się częścią
warsztatów. Specjalną uwagę poświęcono stronie pedagogicznej i związkowi pomiędzy
teoria i praktyką w edukacji teatralnej.
Źródło: Informacje przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół
Programu Socrates, www.socrates.org.pl

Comenius
Warsztaty eurokulturalne młodzieży
Koordynator: Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące
Partnerzy: College Jean Moulin (Francja), Lycée Henri Parriat (Francja); Istituto Tecnico
Commerciale e Geometri “Merendino” (Włochy); Gumnazjum nr 4 (Polska)
Termin realizacji projektu: 2003-2004
W ramach projektu postanowiono skonfigurować zajęcia artystyczne i kulturalne młodzieży prowadzone w szkołach na terenie Włoch, Francji i Polski. W zakres zajęć objętych projektem wchodzą warsztaty artystyczne (gra teatralna, muzyka, taniec itp.)
i „szkoła widza” (koncerty, spektakle na żywo, wystawy itp.)
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Każdy z partnerów adaptuje legendę typową dla swojego kraju, na jej podstawie tworzy spektakl uliczny, który później przedstawia. Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce we Francji.
W ramach warsztatów grupy prezentują swoje spektakle publicznie, wspólnie uczestniczą w spektaklu na żywo wpisanych w program kulturalny miasta. Uczniowie, podzieleni na małe podgrupy, biorą udział w zajęciach prowadzonych przez zawodowych
artystów, zajęciach związanych z wcześniejszym spektaklem na żywo.
Po spektaklach i warsztatach wymieniają opinie.
Źródło: www.socrates.org.pl/comenius/project.php?projid=617009969 Informacje
przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Socrates
www.socrates.org.pl

Lingua
Integracja poprzez język i kulturę
Koordynator: Centrum voor Taat en Spraak Universiteit Antwerpen UIA, Belgia
Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki (Polska); Uniwersytet Jozsef
Attila (Węgry); technical University od lasi (Rumunia); TEMPO Training Center (Czechy);
Aarhus School of Business (Dania); EADTU-EOUN (Holandia); Stichting Promotie Talen
(Holandia)
Termin realizacji projektu: 2001-2002
W ramach projektu przygotowano materiały do nauki czterech języków (polskiego,
węgierskiego, czeskiego, rumuńskiego), przeznaczone dla dorosłych. Program oparty
był na autentycznych tekstach (wiadomości telewizyjne), zawierał ćwiczenia wymowy,
ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, gramatykę (w języku docelowym oraz po francusku, angielsku i niemiecku) i materiały uzupełniające (artykuły prasowe oraz łącza
www). Projekt został opracowany na trzech poziomach: początkującym, średnim i zaawansowanym.
Produktem końcowym projektu jest interaktywny CD-ROM oraz strona internetowa
Źródło: http://linc-www.ula.ac.be/linc Informacje przygotowane przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Socrates www.socrates.org.pl

Minerva
Animowana Debata – warsztaty animacji komputerowej dla grup dysfunkcyjnych
w perspektywie rozwijania europejskiej współpracy
Koordynator: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (Polska);
Partnerzy: Niepubliczna Placówka Oświatowa EST (Polska); Intituto Mediterraneo Ricerca
e Comunicazione (Włochy); WAC Performing Arts and Media College (Interchange Trust),
(Wielka Brytania); Societatea Romana de Educate Permanenta (Rumunia);
Termin realizacji projektu: 2003-2005
Projekt „Animowana debata” ma na celu propagowanie w szerszym zakresie kształcenia artystycznego młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją i młodzieży
niepełnosprawnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych uczestnicy nawiązują
dialog ze swoimi rówieśnikami z innych krajów Europy, posługując się animowanymi
obrazami, które są podstawowym sposobem przekazywania informacji. Wykorzystanie
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nowoczesnych technologii – zarówno do stworzenia animowanych filmów, jak i do komunikowania się – umożliwi uczestniczącej młodzieży zdobywanie nowych umiejętności, co pozwoli jej w szerszym niż dotychczas stopniu włączyć się w normalne życie
społeczne.
Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej platformy dla nauczycieli, psychologów, artystów i informatyków, którzy pracować będą razem nad zmniejszeniem społecznej izolacji uczestników i zainicjowaniem ich twórczości artystycznej.
W ramach projektu powstanie poradnik dla pedagogów, który będzie zawierać praktyczne wskazania, w jaki sposób wykorzystywać „ideę studia filmowego” w pracy z różnymi grupami dysfunkcyjnymi. Nauczyciele będą także mieli okazję dowiedzieć się, jak
stosować tę metodę w codziennej pracy w szkołach i ośrodkach terapeutycznych.
Źródło: Informacje przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół
Programu Socrates, www.socrates.org.pl

Grundtvig
Projekty zrealizowane w ramach akcji scentralizowanych
Pamięć – historia Europy – Tożsamość europejska, interkulturowe uczenie się
demokratycznych tradycji w Europie.
Koordynator: Padagogische Hochschule Freiburg, Niemcy
Partnerzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodzieży w Mikuszewie (Polska); Arbett
und Leben – Berlin (Niemcy) Culture et Liberté (Francja);
Termin realizacji projektu: 1999-2000
Projekt adresowany był do osób prowadzących szkolenia (trenerów) w zakresie rozwijania europejskiej postawy obywatelskiej. Wszyscy partnerzy w projekcie mieli za
zadanie przeprowadzenie badań dotyczących własnej kultury oraz porównania wpływu
rodzimej historii na bieg aktualnych zdarzeń i zjawisk społecznych. Przeprowadzone
badania i porównania, a także wymiana doświadczeń znalazły odzwierciedlenie w opracowanym programie edukacyjnym, dotyczącym demokratycznych tradycji w Europie.
W ramach tego projektu, który trwał rok, zorganizowano wiele spotkań seminaryjnych
we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Seminaria miały na celu rozpowszechnienie wiedzy i doświadczeń zdobytych dzięki międzynarodowej współpracy,
szczególnie dotyczących tożsamości europejskiej.
Końcowym rezultatem projektu była publikacja w formie multimedialnej (CD-ROM)
oraz strona internetowa na temat demokratycznych tradycji w Europie.
Źródło: Informacje przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół
Programu Socrates, www.socrates.org.pl

Projekty realizowane w ramach akcji zdecentralizowanych
Sztuka jako katalizator społecznego włączenia i uczenia się w kontekście międzykulturowym
Koordynator: LIFT – London International Festival of Theatre, Wielka Brytania
Partner: Centrum Edukacji I Inicjatyw Kulturalnych (Polska); Katolische
Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.v. (Niemcy); Aguimes City Council,
(Hiszpania); CESIS – Centro de Estudos para a intercencao Social (Portugalia); MCRC
– Multi Cultural Resource Centre (Irlandia Północna)
Termin realizacji projektu: 2001-2004
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Celem projektu jest wykorzystanie sztuki jako katalizatora społecznego włączenia (social inclusion) młodzieży ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią. Szczególnie
ważnym założeniem jest przyjęcie podejścia „uczenia się przez doświadczenie”, które
nabywane jest poza formalnym systemem edukacji, poza kontekstem instytucjonalnym, a które usytuowane w kontekście kulturowym może stać się stymulatorem edukacji przez całe życie.
W trakcie realizacji projektu odbywają się wspólne spotkania we wszystkich krajach
uczestniczących, na których młodzież z 7 krajów ma okazję dzielić się doświadczeniami z wykorzystania sztuki w umacnianiu swojej pozycji w środowiskach lokalnych. Tego
typu doświadczenia wzmacniają poczucie własnej tożsamości młodych ludzi, umożliwiają odczuwanie wspólnej tożsamości europejskiej, uczą tolerancji oraz odnajdywania własnej drogi rozwoju, w tym własnego miejsca w społeczeństwie.
Doświadczenia młodzieży są dokumentowane w trakcie realizacji projektu: powstają
pamiętniki, albumy ze zdjęciami, filmy, publikacje w postaci artykułów prasowych.
Opracowano też stronę internetową projektu, na której publikowane są relacje ze spotkań, fragmenty pamiętników itp.
Materiały te zostaną rozpowszechnione we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie pod koniec jego realizacji. Zakłada się, że przykład dobrej praktyki wynikającej
z realizacji projektu będzie inspiracją do szerokiego wykorzystania sztuki jako katalizatora do społecznego włączania również w innych krajach europejskich
Źródło: Informacje przygotowane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół
Programu Socrates, www.socrates.org.pl

Program Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci promuje działania mające na celu poprawę jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
W ramach programu Leonardo da Vinci mogą być realizowane projekty z zakresu organizowania wymian i staży oraz projekty tematyczne, należące do następujących
kategorii: projekty pilotażowe, projekty językowe, międzynarodowe sieci instytucji;
badania i analizy.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
Tel. 22 625 39 37

Projekty wymian i staży
Funkcjonowanie, rozwój i promocja samorządu lokalnego Unii Europejskiej na przykładzie Anglii – zdobycie wiedzy i doświadczenia przez młodych pracowników Urzędu
Miejskiego w Zamościu
Promotor: Urząd Miejski w Zamościu
Partnerzy: Charnwood Borough Council (Urząd Gminy Charnwood) oraz Chamber of
Commerce and Industry (Izba Handlowo-Przemysłowa)
Termin realizacji projektu: 2002; Projekt: PL/02/a/Plc/140266
Beneficjentami projektu byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Zamościu, zajmujący
się współpracą z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, promocja
miasta i polityką rozwoju oraz promocją przedsiębiorczości.
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Celem projektu było uzupełnienie przez beneficjentów informacji i wiedzy na temat
metod zarządzania i działania instytucji samorządowych i izb handlowych w krajach
Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii, ich wzajemnego współdziałania
w dziedzinie promocji i rozwoju regionu oraz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Celem poznania były również metody i rodzaje promocji z uwzględnieniem technik multimedialnych, stosowane narzędzia przyciągania przedsiębiorców, ulgi podatkowe itp.
Źródło: Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci, www.bkkk-cofund.org.pl

Projekty pilotażowe
Anima – program nauczania dla animatorów kultury
Promotor: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
Partnerzy: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Nordisk
Teaterlaboratorium w Holstebro (Dania) oraz Fakultät fűr Theologie, Geographie, Kunst
und Music Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy)
Termin realizacji projektu: lata 1998-2001; Projekt: PL/98/86520/PL/1.1.1.a/FPI
Celem projektu pilotażowego było opracowanie programu kształcenia dla animatorów
kultury. Program miał być odpowiedzią na zachodzące zmiany w kulturze, wymagające
określenia nowego modelu pracownika kulturalnego: potrafiącego poruszać się w nowych realiach prawnych, administracyjnych, ekonomicznych oraz umiejącego tworzyć.
Inicjować i realizować działania kulturalne, zorientowane na zidentyfikowanie potrzeby konkretnych grup odbiorców.
Program kształcenia objął szeroki zakres form edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metody warsztatowej i formy „uczenia przez działanie”. Projekt był skierowany do studentów kierunków humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników organizacji i instytucji działających w sektorze kultury.
Produkty szkoleniowe projektu to: materiały (drukowane, video, elektroniczne), krótkie kursy i moduły szkoleniowe, ramy certyfikacyjne oraz źródła baz danych. Inny efekt
to otwarcie na wydziale polonistyki UW kierunku studiów ze specjalnością „animator
kultury”. Program w formie książkowej Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość.
Został rozesłany do licznych instytucji edukacyjnych i organizacji kultury w Polsce i w
Europie.
Ponadto program nauczania dla animatorów kultury stanowił podstawę dla stworzenia
projektu sieciowego „Animus”, realizowanego przez tego samego promotora.
Źródło: Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci, www.bkkk-cofund.org.pl

Projekty językowe
Agroturystyka – tematyczny kurs języka angielskiego i niemieckiego dla pracowników
administracji publicznej z regionów wiejskich
Promotor: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska
Partnerzy: Vormingsinstitut voor KMO (Belgia); Technique Konsulting and Training
5.L.LTCT, Hiszpania; Technika Univerztia v Kosicach (Słowacja), Consorzio lavoro e ambiente (Włochy); Europaische Bildungswerke fűr beruf unf Geselischaft (Niemcy), Pacificstream.Info (Wielka Brytania)
Termin realizacji projektu: 2002; Projekt: PL/02/B/LA 0 140 050
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Celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych (angielskiego i niemieckiego) wśród urzędników administracji publicznej z regionów rolniczych.
Specyfika projektu powiązana była ściśle z zagadnieniami agroturystyki.
W ramach projektu zostały opracowane specjalistyczne kursy językowe on-line zorientowane na wybraną tematykę agroturystyki.
Wprowadzenie nowoczesnej metody szkolenia pozwoliło znacznie obniżyć koszty realizacji przedsięwzięcia, zniosło bariery geograficzne w doborze uczących i nauczanych
oraz umożliwiło dostosowanie tempa nauczania do indywidualnych potrzeb uczestników.
Szkolenia prowadzone za pomocą Internetu zostały uzupełnione wyjazdami studyjnymi
(tzw. Spotkania partnerskie), Które odbyły się w Łodzi, Brugii, Koszycach, Bilbao i w
Rzymie. Miały one na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
projektu.
Rezultatem projektu, w dłuższej perspektywie czasowej, będzie lepsza, międzynarodowa promocja regionów, m.in. Polski, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Podobnie
będzie możliwa promocja agroturystyki jako działania wspierającego rozwój ekonomiczny regionów.
Źródło: Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci, www.bkkk-cofund.org.pl

Międzynarodowe sieci instytucji
Animus: Międzynarodowa sieć instytucji kształcących animatorów kultury
Promotor: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
Partnerzy: Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (reprezentowane przez Laboratorium Edukacji Twórczej); Fundacja i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”;
Stowarzyszenie „Katedra kultury”; Helsingin Kuvataidekoulu (Helsinki Art. School - Finlandia); Centre de Litterature Orale – Vendome (Francja); Vytauto Didziojo Universitetas (Uniwersytet Witolda Wielkiego – Kowno, Litwa); Fakultät fűr Theologie, Geographie, Kunst und Music, Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy); Jubilee Arts – West Bromwich
(Wielka Brytania)
Termin realizacji projektu: 2001-2004; Projekt: PL/01/B/P/NT/140 334
Projekt Animus jest kontynuacja projektu Anima, realizowanego również przez Instytut
Kultury Polskiej UW. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą
instytucji. Współpraca ma charakter wielonarodowy i wielosektorowy (obejmuje uniwersytety, szkoły średnie, lokalne i regionalne ośrodki szkoleniowe, ośrodki kultury,
pozarządowe organizacje sieciowe).
W ramach projektu Animus dokonywana jest wymiana doświadczeń i „dobrej praktyki”,
tworzone są nowe programy edukacyjne (m.in. zawodowego kształcenia), programy
adresowane do nowych odbiorców, są również opracowywane nowe narzędzia edukacyjne (np. „wydarzenie w sieci”) i pomoce dydaktyczne (CD-ROMy, strony internetowe
i publikacje).
Wymiernym efektem projektu będą także bazy danych dostępne on-line, zawierające
informacje dotyczące instytucji partnerskich oraz profilu podejmowanych przez nie
działań. Jednym z długotrwałych rezultatów projektu będzie poszerzenie się sieci animatorów kultury, do której będą mogli dołączać partnerzy z krajów pierwotnie nie
zaangażowanych w projekt.
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Twórcy projektu liczą także, że dzięki jego realizacji uda się stworzyć model współistnienia animatorów kultury ze światem nauki, pomocy społecznej, biznesu. Model ten
miałby obejmować trzy poziomy: lokalny, narodowy i międzynarodowy.
Kolejnym długofalowym efektem projektu może się stać przepływ ludzi i informacji na
skutek poszerzającego się rynku pracy w dziedzinie kultury. Proces ten ma zainicjować strona internetowa, informująca o nowych inicjatywach w dziedzinie kultury oraz
przedstawiająca komunikaty o szkoleniach i kursach w tym zakresie.
Źródło: Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci, www.bkkk-cofund.org.pl

Program MŁODZIEŻ
Pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji; ułatwianie integracji społecznej młodych; rozszerzanie współpracy młodzieży z różnych
krajów (żyjących w trudnych warunkach, niepełnosprawnej) przy jednoczesnej likwidacji wszystkich form dyskryminacji.
Komponenty programu: Wymiana młodzieży, Wolontariat Europejski, Inicjatywy
Młodzieżowe, Wspólne Działania, Działania Wspierające.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowa Agencja Programu „Młodzież”,
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa; tel 22 622 37 06, 22 629 76 13; faks 22 622 37 08;
e-mail: yfe@men.waw.pl lub yfe@kaliope.men.waw.pl
strona polska: http://www.youth.org.pl
Strona europejska: http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.hrml

Wymiana Młodzieży
Umożliwianie młodzieży nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.
Zapoznawanie młodzieży z realiami społecznymi i kulturą innych krajów.
2 projekty
Współistnienie kultur, polskiej, włoskiej, niemieckiej i żydowskiej w historii Krakowa
i ich współczesny obraz w obliczu integracji Polski z Unią Europejską
Realizacja projektu: 23-30 kwietnia 2003
Organizatorzy: Fundacja im. Ks. Siemaszki,
Youth Information Centre of Settimo Torinese z Włoch
Projekt miał na celu edukację historyczną I kulturalna. Odbywał się w mieście mającym
symboliczne znaczenie dla Polski, a równocześnie reprezentującym wartości uniwersalne. Uczestnicy mogli zapoznać się z dziedzictwem swoich krajów, ale także innych
narodów, wpływami różnych kultur na kształtowanie się oblicza Krakowa – jednego
z najbardziej otwartych miast europejskich na przestrzeni wielu wieków.
Drugim etapem projektu było badanie znaczenia historycznego dziedzictwa w obliczy
integracji europejskiej.
Najważniejsze punkty programu:
•
•
•

„Kraków jako miejsce związane z różnymi kulturami” – zbieranie oraz prezentacji informacji przez uczestników projektu,
praca artystyczna (rysunek),
prezentacja tradycji Polski i Włoch w ramach wieczorów narodowych.
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Źródło: Urszula Sieńczak, koordynator programów wymiany w Fundacji im. Ks.
Siemaszki
Fundacja im. Ks. Siemaszki, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, tel/faks: 12 632 40 04
e-mail:us@missiocm.org.pl , www.fund.pl

Sztuka bez granic
Realizacja projektu: 7-21 lipca 2002, Druskienniki, Litwa
Organizatorzy: Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach Opolskich (Polska); Volkshochschule w Soest (Niemcy) oraz Stowarzyszenie Pomocy
Oświacie w Druskiennicach (Litwa)
Projekt uzyskał grant z Agencji Narodowej Programu Komisji Europejskiej „Młodzież”
oraz wsparcie finansowe i logistyczne władz samorządowych wszystkich trzech miast.
W trakcie projektu młodzież z Polski (23), Niemiec (11) i Litwy (20) pracowała w czterech grupach warsztatowych (plastycznej, muzycznej, fotograficznej i dziennikarskiej)
nad postaciami lokalnymi o wymiarze europejskim, np. kompozytora M. K. Ciurtionis,
malarz K. Janynas czy rzeźbiarz J. Lipchitz. W trakcie spotkania młodzież poznawała
również kulturę i zabytki Litwy (np. Wilno, Troki) oraz poszczególne grupy zorganizowały dni narodowe.
Językiem komunikacji projektu był język angielski, w związku z czym organizowano
konserwatoria w tym języku. Równolegle powstawał polsko-litewsko-niemiecko-angielski słownik terminów związanych z szeroko rozumianym pojęciem sztuka. Przed
spotkaniem młodzież przygotowała bazę do słownika, na zasadzie – pojęcie w języku
narodowym i tłumaczenie go na język angielski. W Druskiennicach uczestnicy projektu
połączyli wypracowane materiały w jeden słownik. Wszystkie materiały opracowane
w ramach projektu, w tym także słowniczek, zostały wydane na CD-ROM’ie. Projekt
zakończył się wystawą prac plastycznych uczestników projektu, na otwarciu której
zaprezentowano także poznane tańce i piosenki litewskie.
Źródło: Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach
Opolskich

Wolontariat europejski
Umożliwianie młodzieży wykorzystywania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania języków obcych
i innych kultur. Zwiększanie szans młodych ludzi na znalezienie w przyszłości ciekawej
pracy.
European Culture – Youth and the Region
Uczestnicy:
Marie Elisabeth di Lorenzo – wolontariuszka z Francji reprezentująca organizacje
Mission Locale de Maeseille;
Salla Makupaa – Wolontariuszka z Finlandii reprezentująca The Finnish Youth Cooperation
Atlantis;
Ioannis Barbisas – wolontariusz z Grecji reprezentujący organizację “Iridanos” Vocational
Training Center
Zadania wolontariusza:
1) Wspieranie personelu Forum w organizowaniu kulturowych spotkań: koncerty,
wystawy, spektakle, przedstawienia (25% czasu), to zadanie może być również
realizowane przez wolontariusza niezależnie uwzględniając jego zainteresowania, doświadczenie i kwalifikacje.
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2) Wspieranie głównych warsztatów; tanecznych, muzycznych, artystycznych,
te zadania również mogą być opracowane niezależnie przez wolontariusza,
uwzględniając jego zainteresowania, doświadczenie, kwalifikacje (25% czasu)
3) Konwersacja w języku angielskim lub innym języku ojczystym wolontariusza
z młodzieżą regionu (10-15%)
4) Praca administracyjna: 15-20% (głównie praca z Internetem – tworzenie angielskiej wersji strony internetowej EFM’s oraz korespondowanie z zagranicznymi
partnerami i uczestnikami projektów organizowanych przez EFM’s). To zadanie
zawiera również tworzenie i tłumaczenie ulotek, tworzenie plakatów, pomoc
przy organizowaniu konferencji, odwiedzanie młodzieży, informowanie o zasadach używania Internetu, edytora tekstów – te zadania zależą od pomysłowości
samego wolontariusza.
5) Tworzenie razem z młodzieżą filmów video, które później będą pokazywane
publicznie (10-15%)
6) Jakiekolwiek inne inicjatywy, które wyjdą od wolontariusza, a które są zgodne
z celami projektu, są mile widziane
Źródło: Europejskie Forum Młodzieży, Plac Wolności 5/5 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Inicjatywy Młodzieżowe
Pobudzanie młodzieży do aktywnego i kreatywnego działania na rzecz społeczności
lokalnej; rozwijanie zaradności i zdolności organizacyjnych młodych ludzi. Działania
młodzieży na rzecz społeczności lokalnej.
Młodzi menedżerowie kultury
Realizacja projektu: październik 2002 – luty 2003
Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Partnerzy: lokalne samorządy, media i stowarzyszenia, domy kultury, Nokia Poland
„Młodzi menedżerowie kultury” to projekt, w ramach którego przedstawiciele
Towarzystwa dzielą się swoimi doświadczeniami i organizują wydarzenia kulturalne
w małych miejscowościach. Zorganizowano czterodniowy warsztat (obejmujący spotkania z przedstawicielami dużych firm, fundacji, a także wizyty w redakcjach „Gazety
Wyborczej” i „Newsweeka”, ustalenia dotyczące programu wszystkich wydarzeń ),
a pozostała kwota została przeznaczona na realizacje wydarzeń kulturalnych w ośmiu
miejscowościach.
•

DRAKA 2002 – nocne spotkania teatrów nieistniejących – Szydłowiec

•

Dyskusyjny Klub Filmowy „Raczej” – Zgierz

•

Z.U.P.a kulturalna, czyli Zobacz, Usłysz, Poczuj – akcja „prezentacje twórcze”
– Głogów

•

„Kosmolnica – człowiek, przestrzeń, Oleśnica” – warsztaty teatralne, filmowe
i fotograficzne zakończone prezentacją – Oleśnica

•

PROJEKT_OR – przegląd filmowy, warsztaty filmowe i dziennikarskie, wystawy
fotografii, koncerty – Kamienna Góra

•

Prezentacje artystyczne, koncert, wykłady z historii sztuki, prezentacje młodych twórców – Zbrosławice

•

Dyskusyjny Klub Filmowy „Subiektyw” – Sieradz

•

ROZRUSZNIK – cykl warsztatów reanimacji kulturalnej, warsztaty dziennikarskie, breakdance i teatralne – Żuromin
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Dzięki programowi w różnego rodzaju warsztatach, przeglądach i koncertach wzięło
udział ponad 5000 osób. Wszystkie projekty zostały zauważone przez lokalne władze
samorządowe (w ogromnej większości otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe i rzeczowe), wydarzenia szeroko były opisywane przez media. Projekt otrzymał patronat
ministra kultury, a także dofinansowanie z Fundacji Batorego w wysokości 8 000 zł.
Źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Hoża 41/7e 00-681 Warszawa

Działania wspierające
Pomoc dla pracowników młodzieżowych w przygotowaniu i realizacji projektów przez
umożliwianie im wymiany doświadczeń, poglądów, nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Formy podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą, a w szczególności tych realizujących projekty w ramach Programu MŁODZIEŻ.
„Międzynarodowy Kocioł Kulturalny – Jak zorganizować międzynarodową wymianę
twórców różnych kultur” – seminarium
Realizacja projektu: 03.05.2003 – 05.07.2003 (seminarium 13.05.2003 – 17.05.2003)
Organizatorzy: Stowarzyszenie Planeta Młodych (Polska),
Stura HTW Dresden, (Drezno/Niemcy); DSW Dresden (Drezno/Niemcy),
AEGEE – (Cagliari/Włochy); AEGEE – Pavia (Włochy); Jaeverpaankavpunki – Helsinki
(Finlandia) Boomerang Theatre – Dublin (Irlandia); Adonai – Faro (Portugalia)
Na zaproszenie Politechniki Wrocławskiej (która sfinansowała pobyt i podróż) w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Bractwa Studenckiego z Politechniki Lwowskiej
(Ukraina).
Seminarium „Międzynarodowy Kocioł Kulturalny, jak zorganizować międzynarodową
wymianę twórców różnych kultur” skierowane było do młodych ludzi z siedmiu państw
Europejskich – członków Unii oraz państw kandydackich (Portugalia, Niemcy, Czechy,
Irlandia, Finlandia, Włochy i Polska). Celem seminarium było przygotowanie projektu
Duży Kocioł Kulturalny w maju 2003 roku we Wrocławiu poprzez: Przybliżenie specyfiki
komunikacji międzykulturowej, komunikowania masowego oraz roli mediów we współczesnym świecie Miało ono zwrócić uwagę na szanse oraz zagrożenia, które się z tym
wiążą. Program seminarium składał się z trzech etapów. Pierwszy poświęcono na wymianie doświadczeń i obserwacji uczestników seminarium w zakresie młodzieżowego
„rynku” kulturalnego, z uwzględnieniem tendencji i preferencji spędzania wolnego
czasu wśród młodych ludzi. Drugi etap seminarium miał przybliżyć uczestnikom specyfikę przekazu kulturalnego, który powinien uwzględniać specyfikę odbiorców, tradycję,
wartości, przyzwyczajenia, paradygmaty, temperament itp. Dyskusja prowadzona była
wokół różnic w kulturach reprezentowanych krajów. Trzecia część seminarium stanowiła dyskusja o roli organizacji młodzieżowych w zachęcaniu młodych ludzi do aktywnego
kreowania ruchu kulturalnego nie tylko lokalnie, ale wspólnie na terenie całej Unii
Europejskiej. Interesowała nas rola organizacji i fundacji wspierających młodzież, jak
np. Program Młodzież.
Finansowanie: Program MŁODZIEŻ., Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Miasto Wrocław
Źródło: Krzysztof Maj, koordynator projektu:
Stowarzyszenie Planeta Młodych, 50-347 Wrocław, ul. Sienkiewicza 116/4

eCONTENT
Pomoc w tworzeniu, wykorzystywaniu i upowszechnianiu treści cyfrowych, a także promocja zróżnicowania językowego i kulturowego w globalnej sieci internetowej. Trzy
niezależne linie programowe: Poprawa dostępności oraz rozszerzenie zakresu wyko-
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rzystywania informacji sektora publicznego, inspirowanie tworzenia wielojęzycznych
i kulturowych treści internetowych, zwiększenie dynamiki rynku treści cyfrowych.
Krajowy Punkt Kontaktowy, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Niestacjonarnej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

Ośrodek

Edukacji

tel: +48 12 617 37 71, +48 12 617 37 69, faks: +48 12 634 44 94
Strony internetowe: www.econtent.agh.edu.pl www.kbn.gov.pl/gsi/econtent.htm
e-mail: econtent@agh.edu.pl
eMarCon (Electronic Martime Cultural Content)
Realizacja projektu: styczeń 2002 – grudzień 2003
Partnerzy: Centralne Muzeum Morskie (Polska); Deutsches Schiffahrtsmuseum (Niemcy);
Museu de Marinha (Portugalia); Museo Maritimo (Hiszpania); AMRIE The Alliance of
Maritime regional Interests in Europe (Belgia); Pararede Information Communication
Technology (Portugalia); FINSEL S.p.A. (Włochy); marum Centre for marine environmental (Niemcy); Teleopolis General (Niemcy)
Dziedzictwo morskie ma ogromne znaczenia dla tradycji Europy, a także dla jej przyszłej orientacji. Wiele miast nadmorskich posiada zbiory i wystawy reprezentujące
wątki marynistyczne w historii Europy, ale nie istnieje żądna prezentacja tego wspólnego dziedzictwa.
Projekt eMarCon jest ukierunkowany na użytkownika i ma na celu utworzenie platformy
pozwalającej muzeom z różnych części Europy oraz ich zwiedzającym na przygotowanie i doświadczenie wspólnej ekspozycji za pośrednictwem Internetu. Różni użytkownicy (np. wirtualni zwiedzający, naukowcy, nauczyciele i uczniowie, rodzice i dzieci)
będą mogli nie tylko zwiedzać przygotowane prezentacje ale także je współtworzyć.
Włączenie interaktywnych gier historycznych i symulacji pozwoli na edukację i stymulację doświadczeń użytkownika.
Wybrane główne cele projektu:
•
•
•
•

Zaadaptowanie zestawu narzędzi umożliwiających obejrzenie wirtualnej wystawy, a także doświadczenie jej tworzenia poprzez interaktywny proces;
Umożliwienie współpracującym muzeom łatwej aranżacji wspólnej wirtualnej
kolekcji w Internecie;
Zapewnienie dostępu di rozpowszechnionych ekspozycji, dostosowanego do
określonego profilu użytkownika (język, wiek, wykształcenie itd.);
Uzyskanie nowych źródeł finansowania dla muzeów poprzez sprzedaż w Internecie (m.in. wirtualny sklep)

Źródło: http://www.emarcon.net

Phare CBC – Program Współpracy Przygranicznej
Program przedakcesyjny wspierający współpracę w rejonach przygranicznych skupionych w euroregionach. W ramach programu można realizować m.in. działania z zakresu wymiany kulturalnej i rozwoju turystyki.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej
ul. Wspólna 2/4, IV Piętro
00-926 Warszawa
tel. 22 661 87 39, 661 86 58, faks: 22 628 47 22
www.wwpwp.it.pl (tam też dostępna jest lista wszystkich euroregionów na obszarze Polski)
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Euroregion Pradziad
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Rynek – Ratusz
48 – 200 Rudnik
tel./faks 77 436 79 77
biuro@europradziad.pl
www.europradziad.pl
VI Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego
Organizator: Urząd Miejski w Prudniku we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskim
Euroregionu Pradziad
Partnerzy: Miasto Krnov i Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa w Ostravie pomogli m.in.
w promocji przedsięwzięcia w republice Czeskiej i pozyskaniu czeskich wystawców
Termin realizacji projektu: 6-8 czerwca 2003
Miejsce realizacji: Prudnik
Celem projektu była wszechstronna wymiana doświadczeń twórców ludowych z Polski
i Czech i prezentacja ich dorobku kulturowego. Wystawcy prezentowali swoje wyroby z różnych dziedzin, m.in. haftu, grafiki, malarstwa, rzeźby, płatnerstwa, wyrobów
z przędzy, kolorowego szkła, skóry, wikliny, drewna. Wystawa jest cykliczną impreza
o znaczeniu ponadregionalnym, której Euroregion Pradziad był pomysłodawcą, współorganizatorem i którą do dziś wspiera finansowo ze środków Phare CBC. O jej sukcesie
niech świadczy wzrastająca w kolejnych latach liczba wystawców: 1998 – 50 wystawców, 1992 – 92, 2000 – 189, 2001 – 197, 2002 – 205, 2003 – 230. W VI wystawie, podobnie jak we wcześniejszych, wzięli udział wystawcy zagraniczni: 15 gości z Republiki Czeskiej i 3 z Ukrainy oraz twórcy polscy z południowej części kraju (i nie tylko).
Imprezie towarzyszyły występy zespołów ludowych z Polski, Czech i Ukrainy. Patronat
honorowy nad projektem objęli m.in. Konsulowie Generalni RP w Ostravie i Republiki
Czeskiej w Katowicach oraz Marszałek Województwa Opolskiego.
Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, www.pradziad.pl

Euroregion Bałtyk
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk
ul. Św. Ducha 19
82-300 Elbląg
tel./faks 55 235 55 99
sekel@eurobalt.org.pl
www.eurobalt.pl
Poznać sąsiada
Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Partnerzy projektu: Administracja czerniachowska (Rosja, obwód Kaliningradzki
Termin realizacji projektu: czerwiec-październik 2001
Miejsce realizacji: Warmia i Mazury oraz Czerniachowsk (obwód Kaliningradzki)
Projekt o charakterze kulturalnym zakładał wzajemne poznanie bogactwa tradycji ludowych wieloetnicznej społeczności rosyjskiej w Polsce oraz polskiej w Rosji, promocję proeuropejskich działań transgranicznych oraz rozwój pamiątkarstwa regionalnego
na terenach przygranicznych. Realizacji tych celów służyły wzajemne wizyty i występy
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twórców ludowych, chórów Harmonia z Czerniachowska i Credo z Kaliningradu. Zespoły
te brały udział w międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, zorganizowano również tournée po Warmii i Mazurach. Z kolei twórcy z Węgorzewa i okolic wzięli
udział w Dniach Czerniachowska, Rękodzieło, które powstało w ramach Jarmarku Dni
Czerniachowska, zostało przeznaczone na sprzedaż głównie wśród gości i turystów).
Źródło: Raport Roczny 2001 Stowarzyszenia RP Euroregion Bałtyk
www.eurobalt.org.pl

Town Twinning
European commission, Directorate-Generale for Education and
“Town-twinning sector”, VM-2 4/35, B-1049 Brussels
http://europa.eu.net/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_en.html
Komponent: Wymiana mieszkańców
Spotkania z udziałem miast/gmin państw kandydujących, spotkanie w sprawie nawiązania współpracy w ramach programu „Town Twinning”, wymiany dla małych gmin.
Wymiany wielostronne, wymiany angażujące młodzież lub grupy nieuprzywilejowane.
Wymiana między mieszkańcami miast i gmin bliźniaczych lub przygotowujących umowę
o współpracy bliźniaczej.
Program realizowany w ramach Dni Siedlec w dniach 20-27 maja 2002 r.
Pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej zrekompensowały wydatki związane z organizacja Dni Siedlec oraz przyjazdu i pobytu w Siedlcach młodzieży z zaprzyjaźnionych
miast. W ramach programu dzieci i młodzież z Siedlec oraz zaprzyjaźnionych miast
uczestniczyły we wspólnych zajęciach, w których poznawały podobieństwa i różnice kultur swoich krajów. W ramach projektu zorganizowano paradę młodzieży oraz
prezentację zdolności tanecznych i wokalnych podczas targów edukacyjnych. Wiele
zajęć odbywało się również w poszczególnych szkołach uczestniczących w programie,
a były to: Publiczne Gimnazjum Nr 3 (wymiana młodzieży z Rejonem Wileńskim z Litwy), Publiczne Gimnazjum Nr 4 (wymiana młodzieży z Pescantiną we Włoszech) oraz
Publiczne Gimnazjum Nr 5 (wymiana młodzieży z Sabinovem na Słowacji).
Źródło: http://www.siedlce.um.gov.pl , strona internetowa miasta Siedlce
Inicjatywy wspólnotowe: INTERREG III B
EuRoB
European Route of Brick Gothic . Historical European Architecture as a common heritage and as a local and regional economic factor
Organizator: Urząd Miasta w Olsztynie Partnerzy: Partnerem wiodącym projektu jest
Niemieckie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Rozwoju Przestrzennego
(Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.v) przy
współpracy Federalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa Mieszkaniowego
(Bundesministerium für Verkehr, Bau-und Wohnungswesen,) i Niemieckiej Fundacji
Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz). Partnerami projektu są władze
municypalne z Ystad, Århus, Haderslev, Bad Doberan, Greifswaldu, Lubeki, Lüneburga,
Neubrandenburga, Rostoku, Stralsundu, Wismaru, okręgu Rugii i okręgu PółnocnoZachodniej Meklemburgii. Partnerami projektu są również samorządy miast z krajów
kandydujących do Unii Europejskiej: w Olsztynie, Szczecinie, Grudziądzu, Wilnie, Rydze
i Tartu oraz Narodowa Rada Dziedzictwa Estonii (Muinsuskaitseamet Eesti). Partnerami
stowarzyszonymi projektu są samorządy miast w Gdańsku i Chełmie.
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Projekt polega na wdrożeniu idei szlaku turystyki kulturowej pod nazwą .Europejski
Szlak Gotyku Ceglanego., obejmującego te miasta w basenie Morza Bałtyckiego, które
wyróżniają się zachowanymi zabytkami architektury, wybudowanymi w stylu gotyckim.
Projekt wykorzystuje wspólnotę historyczną obszaru pobrzeża Bałtyku, realizowaną
choćby poprzez ideę organizacji hanzeatyckiej w późnym średniowieczu i wspólne prądy stylistyczne i kulturowe, charakterystyczne szczególnie dla miast tego regionu.
Realizacja projektu polega na zaprojektowaniu szlaku turystycznego i jego promocji,
przygotowaniu stosownych strategii wykorzystania dziedzictwa architektury gotyckiej
w budowaniu tożsamości miast i zwiększeniu ruchu turystycznego, wspieraniu programów pilotażowych, oraz studiów mających na celu badanie stanu infrastruktury turystycznej oraz wskazywania jej niedostatków i barier rozwojowych. Projekt ma więc
przede wszystkim charakter transferu know-how i zawiązanie .ścisłej współpracy między partnerami w realizacji wspólnego celu.
Celem projektu jest przygotowanie pakietu pełnej informacji na temat szlaku wraz
ze wskazaniem elementów infrastruktury turystycznej, umożliwiającej poruszanie się
po nim (w postaci m.in. broszur i strony internetowej), przygotowanie strategii marketingowej polegającej na jego promocji, ujednoliceniu oznakowania obiektów i szlaku oraz materiałów informacyjnych, wypromowaniu stosownego logo, przygotowaniu
oferty turystycznej w postaci zintegrowanych pakietów (np. zorganizowanych wycieczek po szlaku), Projekt przewiduje także utworzenie rozbudowanej sieci „Europejski
gotyk ceglany”, która ma być w zamierzeniu platformą wymiany doświadczeń i punktem informacyjnym dla instytucji i podmiotów, które chcą partycypować w utrzymaniu
wspólnego przedsięwzięcia.
Źródło: eee.eurob.org, Region Bałtycki nr 6/2002, s. 25-26. Zespół dziękuje pani
Barbarze Tuńskiej z Urzędu Miasta w Olsztynie za przygotowanie powyższej informacji.
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Przykłady projektów kulturalnych
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
W Polsce pierwsze projekty realizowane w ramach funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej zostaną podjęte w 2004 roku. Dlatego zamieszczamy przykłady takich
projektów kulturalnych w innych krajach UE.

Finlandia
Miejskie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń
W roku 1940 Janne Martini, z zawodu kowal, zbudował w centrum Rovaniemi trzypiętrową fabrykę noży. Był to jeden z rzadkich fabrycznych gmachów w tym mieście, a także
w całym Laplandzie. Zniszczona w 1944 roku, odbudowana po wojnie i ponownie zaniedbana we wczesnych latach 90-tych, stara fabryka zdawała się być pozostawiona
sama sobie. Jednakże dzisiaj ponownie stała się symbolem dziedzictwa kulturowego
Rovanii.
W połowie lat 80-tych zaczęto się zastanawiać nad przyszłością fabryki noży. Zanim
jednak faktycznie zabrano się za jej renowację, minęło ponad dziesięć lat, aż do roku
1996, kiedy to z pomocą funduszy państwowych, publicznych Unii europejskiej a także
założycielskiej rodziny Martini zaczęto odbudowywać fabrykę. Plany przekształcenia
wskazywały różne propozycje przeznaczenia budynku w wystawę, biuro i powierzchnie
mieszkalne.
Chociaż fabryka stała latami pusta, okazało się, że jej fundamenty i sama podstawowa
struktura budynku była względnie w dobrym stanie. Niezależnie od tego renowacja
była bardzo trudnym zadaniem dla projektantów, wykonawców itd., ponieważ bardzo
ważne było zachowanie charakterystycznych cech budynku, jak też przystosowanie go
do współczesnych wymagań.
Renowacja zakończyła się przed otwarciem Arctic Circle Housing Fair w lipcu 1998
roku. Gmach był jedną z peryferyjnych atrakcji targów, a jego entuzjastyczne przyjęcie przez odwiedzających potwierdziło wysiłek włożony w zachowanie jego dziedzictwa kulturowego. Stara fabryka mieści teraz muzeum noży i kawiarnię, jak też kilka
biur i mieszkań.
Projekt pomógł wypromować zainteresowanie i uznanie tym rodzajem budynków, który
reprezentuje trend funkcjonalny ostatnio zauważany w Laplandii. Doprowadził on także do wzrostu umiejętności związanych z zachowaniem i renowacją takich pomników.
Budynek jest teraz centralnym punktem miejscowych i turystów, udowadniając, jak
ważne jest zachowanie różnorodności w regionalnym dziedzictwie architektonicznym.
Całkowity koszt: 919 500 euro

dodatek unijny: 84 100 euro

Kontakt: KIINTEISTÖ OY LTD MARTTIININ VANHA PUUKKO
Renowacja upadającego zabytku i przekształcenie go w kwitnące centrum medialne
Projekt ten obejmował przekształcenie historycznego budynku Lasipalatsi w nowe centrum działalności ekonomicznej. Dzięki temu połączono technologię informacyjno-komunikacyjną ze sztuką i kulturą.
Projekt Lasipalatsi jest dziełem Helsińskiego Miejskiego Projektu Pilotowego (Helsinki
Urban Pilot Project). Udowadnia, że fizyczna naprawa budynku może być połączona
z rozpoczęciem nowych działalności ekonomicznych.
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W roku 1936 budynek powstał obok dawnych rosyjskich baraków jako symbol nowoczesnej architektury, jednakże z biegiem lat stał się tylko zaniedbanym reliktem przeszłości. W ramach Miejskiego Projektu Pilotowego budynek został zręcznie odnowiony i stał
się centrum mediów i filmu. Renowacja, poprzedzona rozległymi studiami oryginalnych
planów, materiałów i metod konstrukcji, miała na celu zachowanie tak wielu cech oryginalnych, jak tylko możliwe.
Centrum mieści teraz ponad 20 firm, zatrudniających ok. 200 osób, i odwiedza je ponad 100 000 osób miesięcznie. Latem Lasipalatsi jest jedną z atrakcji Festiwalu Helsińskiego, przyciągającego ponad 200 000 turystów na przedstawienia teatralne, muzyczne i taneczne.
Centrum, obok zapewnienia wolnego dostępu do nowoczesnej technologii informacyjnej, udostępnia także pomoc kulturalną: 20 kafejek internetowych, sprzęt i możliwości komunikacyjne dla producentów filmów video i medialnych, bibliotekę publiczną
i księgarnię, dwa kina artystyczne itp. Są kioski medialne i maszyna do tworzenia własnych stron internetowych., która pozwala odwiedzającym stworzyć własną stronę internetową. Centrum stworzyło także punkt spotkań dla osób zainteresowanych kulturą
i mediami.
Centrum Lasipalatsi ułatwia dostęp do technologii informacyjnej szerszej publiczności,
a szczególnie tym, którzy ze względu na status socjalny lub wiek czują się oddaleni lub
wykluczeni z wykorzystywania jej możliwości.
Koszt całkowity: 9 000 000

dodatek unijny: 2 700 000 euro

Irlandia
Odrodzenie Temple Bar
Dzielnica Temple Bar w Dublinie (Irlandia) jest obecnie jedna z najwyższych i najatrakcyjniejszych w mieście. Trudno dziś uwierzyć, że to dawne centrum komercyjno-historyczne przez tak wiele lat było zaniedbywane i tym samym stanowiło jedno z najgorszych miejsc w mieście.
W roku 1991 rząd irlandzki sformułował plan jego regeneracji. Część planu zakłada
rozwój działalności artystycznej i kulturalnej, która ma przyczynić się do ponownego,
całościowego rozwoju obszaru. Budowa rozmaitych obiektów kulturowych – takich, jak
Irlandzkie Centrum Filmowe, kilka studiów artystycznych, pomieszczenia wystawowe,
muzeum wikingów, centrum tworzenia biżuterii, teatr dziecięcy itp.- w połączeniu
z inwestycjami publicznymi (nowe chodniki, trzy parki, oświetlenie ulic, oznakowanie
dróg, centra usługowe dla małego biznesu i kampania mająca na celu promocję osiedla)
– przyczyniły się do poprawy wyglądu obszaru do tego stopnia, że stał się on miejscem
przyciągającym inwestycje prywatne. Temple Bar Properties to agencja odpowiedzialna za cały plan, zapewniająca regularny udział i konsultacje wszystkich stron tak, aby
rozwój obszaru korzystał z ekspertyz i poparcia wszystkich.
W przeciągu czterech lat 120 milionów euro z pieniędzy publicznych i 70 milionów euro
z sektora prywatnego zostało zainwestowane w obszar: powstały 72 punkty handlowe,
w sektorze kulturalnym i usługowym stworzono 1200 miejsc pracy, 150 osób wyszkolono w dziedzinie kultury i środowiska.
Dodatek unijny: 47 000 000 euro
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Szwecja/Norwegia
Kooperacja bez granic – na ratunek rzeźbom skalnym
Celem współpracy Norwegii (region Ostfold) i Szwecji (Bohuslan) jest ochrona 3000-letnich rzeźb skalnych przed zniknięciem i rozpadem. Tak naprawdę to 75 000 rzeźb
rozpościera się na ponad 5000 różnych ścian tych dwóch regionów i jest na skraju zniknięcia, jeśli nic nie zostanie zrobione w celu uchronienia przed korozyjnym działaniem
deszczu i powietrza, a także zanieczyszczeniem gleby.
Wspólne przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w roku 1993, przy czym niestety tylko 30
proc. Prac wykonanych było przez mieszkańców regionu szwedzkiego. Dlatego też zaczęto szukać pracowników norweskich.
Celem projektu jest nie tylko zachowanie tych rzeźb dla przyszłych pokoleń, ale także
udostępnienie ich publiczności. Z racji rozmiaru i skomplikowania projektu podzielono
go na pięć podprojektów, z których każdy ma własne cele i własnych liderów z każdego
z krajów.
Pierwszy podprojekt zapewnia narzędzia do edukacji opinii publicznej poprzez książki,
wystawy i strony internetowe. Drugi ma za zadanie zwiększyć wiedzę o ludziach, którzy stworzyli owe rzeźby, poprzez założenie sieci naukowej o wspólnotach Ery brązu.
Trzeci podprojekt bada techniki archeologicznej dokumentacji zdjęciowej i sposoby
ochronne w celu zabezpieczenia rzeźb. Czwarty zmierza ku badaniu metod zachowania
i przyczyn niszczącego działania pogody. Piąty – stworzył międzynarodowe bazy danych
dotyczące rzeźb skalnych. Powszechna baza danych dostępna jest w Internecie, wraz
z informacją, gdzie można znaleźć rzeźby skalne, plus fotografie i obrazy rycin.
Projekt zyskał rangę międzynarodową. Organizacja UNESCO uznała ryciny skalne w Tanum za światowy zabytek, nawiązano współpracę z Włochami, Francją i Portugalią,
jako część projektu podchodzącą pod program Raphael.
Projekt jest finansowany przez Gminny Zarząd Administracyjny Vaestra Goetaland,
szwedzki Główny Zarząd Zabytków Narodowych i europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (po stronie szwedzkiej). Po stronie norweskiej, projekt finansują Rada
Gminy Ostfold, Państwowy Urząd Starożytnych Pomników i Historycznych Budynków,
a także fundusze INTERREG.
Koszt całkowity 5 418 000 euro
dodatek unijny: 638 000 euro
Kontakt: Western Götaland County Administration BoardProject Manager

Dania
Wyspa informacji
W roku 1991 duńska Izba Handlowa na wyspie Bornholm została nagrodzona za założenie centrum informacji w stolicy wyspy, Ronne I tym samym wyszła naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na informacje ze strony turystów I przedsiębiorców odwiedzających wyspę.
Wyspa Bornholm zajmuje strategiczna pozycję na Morzu Bałtyckim pomiędzy Szwecją,
Polską, Niemcami i Danią. Stwarza to wspaniałe połączenie turystyczne, handlowe i komercyjne między tymi krajami. Wejście Danii do Unii Europejskiej i otwarcie się krajów
postkomunistycznych doprowadziły do wzrostu potrzeby informacji o wyspie. Bornholm
jest też bardzo atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla obserwatorów ptaków i kochających naturę, co sprawia, że jest ona także popularnym miejscem turystycznym.
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Powołane centrum służy dziś także jako punkt informacji o Danii (szlaki turystyczne,
wakacyjne kurorty itp.). Sprzedaje ono także lokalne wyroby artystyczne.
W latach 1994-1995 odwiedziło wyspę 150 000 turystów – w porównaniu z 350 na początku lat 90-tych.
Koszt całkowity 820 170 euro

dodatek unijny: 328 068 euro

Kontakt: Bornholm Information Center
Ndr. Kystvej 3
DK-3700, Ronne
Danmark
Fax: +45 56 95 95 68

Austria
Odnowienie Starych sztuk rzemieślniczych
Tyrol posiada bogate dziedzictwo mebli wytworzonych w różnych erach kulturowych.
Potrzeba wyspecjalizowanych rzemieślników, którzy by pomogli w zachowaniu i odnowieniu tego spadku.
Projekt zaczął się od marzenia zaangażowanego dyrektora szkoły o odnowieniu dawnej
sztuki tworzenia mebli poprzez przekazanie jej dzięki specjalnemu kursowi zainteresowanym. Z tego pomysłu narodził się program edukacyjny, mający na celu połączenie
starych tradycji z nowoczesnymi technikami.
Koszt całkowity: 123 520 euro

dodatek unijny: 53 052 euro

Kontakt: Amt der Tiroler Landesregierung/Abteilung JUFF
Spielberger, Christof
Michael-Gaismairstr.
A-6020, Innsbruck
Österreich
Tel.: +43 512 508
Fax: + 43 512 508 35 84
c.spielberger@tirol.gv.at
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VI. Inne formy dotacji dla projektów
kulturalnych
Możliwość realizacji projektów w oparciu o dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej
jest ważnym ale nie jedynym z dostępnych w Polsce źródeł pomocy. Poniżej zamieszczamy opis inicjatyw – form wsparcia realizowanych przez Ministra Kultury oraz wykaz
adresów instytucji lub organizacji przyznających granty lub dotacje na działania kulturalne i edukacyjne.

Dotacje udzielane przez Ministerstwo Kultury
W chwili obecnej dotacje udzielane przez Ministra Kultury pochodzą z dwóch źródeł:
Budżetu państwa oraz z tak zwanego środka specjalnego.
Dotacje z budżetu państwa
Środki z budżetu państwa, pozostające w dyspozycji Ministra Kultury można pozyskać
na podstawie dwóch rozporządzeń: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 września 2000 r. W sprawie warunków wykorzystania zabytków
nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe
i konserwatorskie przy tych zabytkach (Dz. U. Nr 86 poz. 964)
1) Dotacje udzielane są właścicielom bądź użytkownikom obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, na prace konserwatorskie. Dotacja nie może być przyznana
na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac, ustalonych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego oraz wydatków poniesionych na prace wykonane
w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia przez właściciela lub użytkownika wniosku o przyznanie dotacji.
Dotacje może otrzymać wyłącznie użytkownik zabytku, którego działalność nie jest
finansowana w całości lub w części ze środków publicznych. Beneficjentami dotacji
mogą być osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, parafie, kościoły i związki wyznaniowe.
Wnioski można pobierać u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tam też, przez cały
rok składa się aplikacje, które po zweryfikowaniu i pozytywnym rozpatrzeniu przekazywane są do Ministra Kultury.
2) Minister Kultury rokrocznie ogłasza listę zadań, objętych mecenatem. Lista zadań jest publikowana na stronie internetowej ministerstwa kultury. Dotacje
celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań objętych mecenatem przyznawane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Formularz wniosku o dotacje celowe można pobierać drogą elektroniczną ze strony
internetowej Ministerstwa Kultury: www.mk.gov.pl . na stronie dostępne są
również informacje na temat terminów składania wniosków, które co roku ulegają zmianie (wnioski na rok 2004 należało składać do 30 listopada 2003 r. do
Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury).
Dotacje ze środka specjalnego
Dotacje z tak zwanego środka specjalnego, przekazywane są na mocy Rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania
zadań z zakresu kultury, finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa (Dz. U. Nr 130, poz.
1194)
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Środki te przeznaczone są na wsparcie ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej, działań na rzecz
ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, młodych twórców i artystów oraz pomoc
w działaniach na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.
O dotacje ze środków z dopłat mogą wnioskować państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, inne podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w dziedzinie
kultury oraz osoby fizyczne.
Formularz wniosku aplikacyjnego jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa
kultury: www.mk.gov.pl . Na stronie dostępne są również informacje na temat terminów składania wniosków, które co roku ulegają zmianie (termin składania wniosków na
rok 2004 upłynął 31 października 2003 r.). Wnioski o dotacje należy składać w stosownych departamentach ministerstwa kultury, odpowiedzialnych merytorycznie za zakres
działań wskazanych we wniosku.
Dotacje w ramach Funduszu Promocji Twórczości
Fundusz Promocji Twórczości jest państwowym funduszem celowym utworzonym na
mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. Nr 24, poz. 83). Dokumentami regulującymi przyznawanie dotacji są Rozporządzenie
Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
24 lutego 2003 r. o przyznaniu środków z funduszu decyduje minister kultury przy
współpracy komisji opiniującej wnioski.
Celem funduszu jest przyznawanie stypendiów i pomocy socjalnej twórcom z różnych
dziedzin sztuki oraz dofinansowanie kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu
dla kultury i nauki a także wydań dla niewidomych.
Do Funduszu Promocji Twórczości z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić: twórca, wydawca, producent, instytucja kultury, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz stowarzyszenie twórcze.
Opis wniosku aplikacyjnego jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury:
www.mk.gov.pl (wykaz danych, jakie wniosek powinien zawierać).
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Przydatne adresy
•

•
•
•

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej – Edukacja i Kultura (Directorate General for Education and Culture)
www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
Strona dotycząca polityki kulturalnej Unii Europejskiej
www.europa.int/comm/culture/index_en.html
Lista punktów kontaktowych ds. kultury w Europie
www.europa.eu.int/comm/culture/contact-point_en.html
Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów
i Sportu www.europarl.eu.int/committees/en/default.htm#cult

ADRESY STRON
INTERNETOWYCH
INSTYTUCJI UNII
EUROPEJSKIEJ
POWIĄZANYCH Z KULTURĄ

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 520 82 00
faks 22 520 82 82
delegation0poland@cec.eu.int
www.europa.delpol.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
tel. 22 455 55 00
info@mail.ukie.gov.pl
www.ukie.gov.pl

INSTYTUCJE POLSKIE
UDZIELAJĄCE INFORMACJI
NA TEMAT INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

Centrum Informacji Europejskiej przy UKIE
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22 455 54 54
faks 22 455 54 53
cie@mail.ukie.gov.pl
Lista Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl/uk.nsf/CIE
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Ministerstwo Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
te./faks 22 828 37 91
pkk.kultura@mk.gov.pl
www.mk.gov.pl

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE
INFORMACJI NA TEMAT
POLITYKI KULTURALNEJ
UE ORAZ FUNDUSZY
DOSTĘPNYCH NA
DZIAŁANIA KULTURALNE

Narodowe Centrum Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
tel. 22 826 21 17
faks 22 826 14 09
nck@nck.pl
regiony@nck.pl
www.nck.pl , www.regiony.nck.pl
Informacji należy także szukać w Departamentach Kultury Urzędów Marszałkowskich.
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE
INFORMACJI NA
TEMAT WDRAŻANIA
I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
STRUKTURALNYMI W POLSCE
(PROGRAMY OPERACYJNE
DOSTĘPNE DLA DZIAŁAŃ
KULTURALNYCH)

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 693 50 00
faks 22 693 40 48
www.mgpips.gov.pl
(w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
inicjatywy wspólnotowej INTERREG)
Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
faks 22 623 20 51
www.minrol.gov.pl
(W zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich)
Zespół zadaniowy ds. Środków Strukturalnych i Strategii rozwoju Kultury w Regionach
z siedzibą w Narodowym Centrum Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
tel. 22 620 02 31 wew. 651,652
Dział Wspierania Regionalnych Inicjatyw Kulturalnych
Narodowe Centrum Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 21
00-071 Warszawa
tel. 22 826 59 82, 826 33 02
tel./faks 22 826 06 62
faks 22 826 14 09
regiony@nck.pl
www.regiony.nck.pl
Informacji należy także szukać w urzędach marszałkowskich.

AGENCJE ZARZĄDZAJĄCE
POZOSTAŁYMI
EUROPEJSKIMI PROGRAMAMI
PRZEDAKCESYJNYMI
NIEOPISANYMI WCZEŚNIEJ

SAPARD (Działanie 4 bezpośrednio dotyczy kultury)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Infolinia 0 800 38 00 84
www.armir.gov.pl
Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza dla sektora MŚP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa
tel. 22 699 70 44-45
faks 22 699 70 46
www.parp.gov.pl
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Adresy wybranych Instytucji nie związanych z funduszami unijnymi również
udzielającymi wsparcia na działania kulturalne w Polsce
Ministerstwo Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel./faks 22 828 37 91
www.mk.gov.pl
Fundacja Kultury
ul. Ordynacka 13 m. 6
00-364 Warszawa
tel./faks 22 827 19 71, 827 97 16
biuro@fundacjakultury.pl
www.fundacjakultury.pl

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
UDZIELAJĄCE WSPARCIA NA
PROJEKTY KULTURALNE

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel./faks 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
International Visegrad Fund
Drotańska cesta 46
811 02 Bratislava Słowacja
tel. 00421 2 6720 7111
faks 00421 2 5935 4180
visegradfund@visegradfund.org
smallgrants@visegradfund.org (małe granty)
scholarships@visegradfund.
(stypendia)
www.visegradfund.org
Europejska Fundacja Kulturalna
European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5 1075 Hn Amsterdam
Holandia
Tel. 0031 20 573 38 68
Faks 0031 20 675 22 31
eurocult@eurocult.org
www.eurocult.org
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VII. Słowniczek
Analiza celów – polega na dokonaniu wyboru celów, do realizacji których przyczyni się projekt.
Cele powinny być określane w odniesieniu do zidentyfikowanych wcześniej problemów u wynikających z nich potrzeb. Wybrane do realizacji cele, w przeciwieństwie do problemu powinny być
zapisane w sposób pozytywny.
Analiza Partnerów - Polega na identyfikacji potencjalnych podmiotów (organizacji, instytucji,
stowarzyszeń, przedstawicieli społeczności lokalnych), zwanych interesariuszami, zainteresowanych (pozytywnie i negatywnie) realizacją projektu. Wyboru partnerów należy dokonać, analizując informacje dotyczące ich charakterystyki społeczno-gospodarczej (wiek, płeć, organizacja,
status), interesów i oczekiwań, wrażliwości na powiązane z zagadnieniami horyzontalnymi, posiadanego potencjału merytorycznego i finansowego oraz braków, a także implikacji i wniosków
dla projektu i przydatność partnerów w projekcie. Analiza tych danych powinna stanowić rozważenie włączenia ich do programowania i realizacji.
Analiza problemu – polega na odpowiedzi na pytanie „dlaczego chcemy zrealizować projekt?”
Analiza problemu polega w szczególności na określeniu, ilu osób on dotyczy, na jakim terenie
występuje, co jest jego przyczyną, a co skutkiem. Należy także zastanowić się, jakie mogą być
następstwa nie rozwiązania problemu w dłuższej perspektywie czasowej. Podczas analizy problemu należy określić, jakiej grupy docelowej on dotyczy i zgromadzić konieczne informacje na
jej temat.
Analiza strategii – polega na określeniu, na bazie analizy celów, działań, które należy przeprowadzić, aby wybrany cel ogólny został zrealizowany, tzn. by doszło do rozwiązania zidentyfikowania
problemów. Elementem analizy strategii jest określenie ryzyka zaplanowanych działań.
Cele – Określane na etapie programowania projektu. Określają planowane zmiany i efekty,
jakie ma przynieść realizacja projektu, wynikają ze zdiagnozowanych problemów.
Wyróżniamy cele:
•

ogólne ,odnoszące się do ogólnego problemu, który zostanie rozwiązany przez realizację projektu; cel ogólny odnosi się do zaplanowanego oddziaływania

•

bezpośrednie, odnoszące się do konkretnych zadań, których osiągniecie pozwoli na realizacje celu ogólnego; cele bezpośrednie odnoszą się do zaplanowanych w ramach projektu produktów i jego rezultatów.

Cykl życia projektu – to zestaw następujących po sobie i logicznie wynikających z siebie etapów
działań, zmierzających do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów. Na cykl składają się fazy,
stanowiące etapy ograniczone czasowo, w trakcie których podejmowane są określone czynności
zmierzające do realizacji celów projektu; etap przygotowania, wdrożenia oraz ewaluacji.
Czynnik jakości – wpływają one na ocenę trwałości projektu. Należą do nich: uczestnictwo
grup docelowych w projekcie, wsparcie polityki, aspekty społeczno-kulturowe, równość szans,
ochrona środowiska, właściwa technologia, finansowa i ekonomiczna wykonalność oraz potencjał
instytucjonalny i kierowniczy. Czynniki jakości powinny być brane pod uwagę od początku procesu planowania.
Determinaty projektu – są to cechy mające wpływ na efekty projektu, Szczególne znaczenie
mają: czynniki jakości, czas realizacji projektu i jego koszty.
Diagnoza sytuacji – Polega na zidentyfikowaniu istniejącego stanu obecnego. Diagnoza zawiera
w szczególności informacje, zebrane od interesariuszy wybranych podczas analizy partnerów na
temat: najważniejszych istniejących problemów, istniejących strategii rozwoju gminy, powiatu
czy regionu i strategii sektorowych, realizowanych w obszarze problemowym działań, posiadanych zasobów i zainteresowania grupy docelowej projektu podjęciem interwencji.
Drzewo celów – Jest graficznym ujęciem efektów analizy celów. Powinno wynikać z drzewa problemów. Przygotowując drzewo celów należy odwołać się do zidentyfikowanych celów i środków.
Logika zapisu powinna być opracowana w kierunku od dołu ku górze.
Drzewo problemów – Jest to schematyczne ujęcie problemu głównego, jego przyczyn i skutków, które jest odzwierciedleniem zastanej, negatywnej sytuacji. Drzewo problemów tworzy
się, identyfikując problem główny, który umieszcza się pośrodku drzewa oraz szeregując zidentyfikowane w trakcie analizy sytuacji argumenty, dzieląc je na przyczyny (zapisywane poniżej celu
głównego) i ich skutki (zapisywane powyżej celu głównego).
Drzewo strategii – Drzewo strategii jest graficznym ujęciem analizy strategii.
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Działania/zadania – wynikające z celów bezpośrednich działania, zaplanowane do realizacji
w ramach projektu. Opisując zadania i wynikające z nich działania, należy pamiętać o określeniu dla nich szczegółowych wskaźników. Przedstawione zadania powinny w szczegółowy sposób
określać zaplanowane działania.
Efekty projektu – Na efekty działania składają się produkty, rezultaty i oddziaływanie. Pomiar
efektów za pomocą wskaźników umożliwia zweryfikowanie realizacji celów projektu.
Elementy innowacyjne – to efekty tworzenia i wdrażania nowych i zmodernizowanych wyrobów,
nowych bądź zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.
Etap przygotowania – jest etapem przeprowadzania czterech analiz: partnerów, problemu, celów i strategii. Jest on najistotniejszy z punktu widzenia powstawania projektu. Na tym etapie
opracowywane są założenia realizacji projektu, które będą później wiążące, głównie w monitoringu podczas procesu wdrażania. Właściwe przygotowanie działania zapewnia jego późniejsze,
skuteczne wdrożenie. Działania zaplanowane na tym etapie poddaje się ewaluacji, sprawdzając
ich realność.
Ewaluacja – ma na celu oszacowanie oddziaływania projektu w odniesieniu do założonych celów,
w szczególności poprzez badanie wpływu projektu na problemy i potrzeby środowiska. W procesie
ewaluacji wykorzystuje się efekty z przeprowadzonego monitoringu. Istotnym zadaniem ewaluacji jest przydatność w zaplanowaniu kolejnych projektów, poprzez wykorzystanie doświadczeń
z wcześniej zrealizowanych działań.
Wyróżniane są trzy typy ewaluacji, ze względu na czas jej przeprowadzenia:
•
•
•

ewaluacja ex ante – wstępna: ocena spodziewanych efektów i ich realności
ewaluacja mid-term (okresowa): ocena zgodności wdrażania działań z wcześniejszymi
założeniami
ewaluacja ex post (końcowa): ocena stopnia realizacji celów i oddziaływania projektu.

Grupa docelowa – Wyłoniona podczas analizy partnerów grupa, której bezpośrednio dotyczył
będzie projekt. Skorzysta ona bezpośrednio na realizacji projektu, korzystając z jego efektów.
Identyfikacja projektu – Polega na uwzględnieniu spójności koncepcji projektu z regionalną specyfiką, czyli porównaniu realności zaplanowanych działań z sytuacja lokalną, określona w diagnozie sytuacji.
Inicjatywy lokalne – Ich celem jest pobudzenie obywatelskiej aktywności społeczności lokalnych
i zwiększenie zaangażowania władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu, prowadzonego w porozumieniu ze społecznością lokalną, która powinna być zaangażowana w etap planowania, wdrażania i oceny zaplanowanych działań.
Instytucja wdrażająca – jednostka publiczna lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie odbiorcy
końcowemu (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi, finansowej z funduszy strukturalnych (FS). W odniesieniu do FS istnieje możliwość
ustanowienia tzw. Instytucji pośredniczącej, wykonującej określone przez instytucję wdrażającą
zadania.
Kamienie milowe – są to kluczowe dla projektu, powiązane ze sobą etapy jego realizacji.
Stanowią one pewne zdarzenia w trakcie zaplanowanych działań, które w istotny sposób wpływają na dalsze powodzenie projektu (takim zdarzeniem może być np. podjęcie określonej decyzji,
uzyskanie zezwolenia, które ma niebagatelny wpływ na kontynuację wdrażania czy zakończenie
jednego z działań). Prawidłowo określone kamienie milowe pozwalają na określenie następstwa
zaplanowanych działań oraz ich prawidłowe zapisanie na schemacie Gantta.
Kierownik grupy zadaniowej – Osoba kierująca pracą zespołu roboczego wydzielonego do ograniczonego zakresu działań w ramach projektu. Kierownik grupy zadaniowej przejmuje część odpowiedzialności w zakresie określonych zadań realizowanych przez zespół roboczy. Kierownik
podlega koordynatorowi projektu.
Koncepcja – jest pierwszym etapem przygotowania projektu. Warunkuje ona zakres dokonywanej w pierwszej fazie cyklu życia projektu diagnozy sytuacji. Koncepcję określa się intuicyjnie
i hasłowo. Ma ona charakter wstępny i może ulec zmianie. Na podstawie koncepcji prowadzona
jest analiza partnerów.
Koordynator projektu – to osoba, na której spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację projektu i jego rezultaty. Koordynatorowi podlegają kierownicy zespołów roboczych. Koordynator
odpowiada za realizację projektu zgodnie z zaplanowanymi działaniami, za prowadzenie okresowych monitoringów i ewaluacji, przygotowywanie wymaganych raportów oraz opracowanie
rozliczenia finansowego i merytorycznego projektu.
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Koszty – Merytorycznie uzasadnione wydatki, poniesione w związku z realizacją projektu.
Dzielą się one na:
• Koszty kwalifikowane, które są dopuszczone do finansowania w ramach projektu
• Koszty niekwalifikowane, to znaczy te, które nie są dopuszczone do finansowania
w ramach projektu.
Matryca logiczna – dynamiczne narzędzie przydatne w planowaniu cyklu życia projektu. Zawiera
ona wiele informacji dotyczących projektu, poukładanych w odpowiednim ciągu logicznym.
Dzięki matrycy logicznej możliwe jest zaplanowanie i wdrożenie projektu, aby każda jego faza
stanowiła ciąg logicznie po sobie następujących powiązań. Matryca składa się z czterech kolumn
i czterech wierszy, które mają powiązania w układzie pionowym i poziomym. Pierwsza z kolumn
dotyczy tzw. Kolejności interwencji, czyli celów ogólnych projektu, celu bezpośredniego, produktów i działań, druga – obiektywnych weryfikowalnych wskaźników, trzecia – źródeł weryfikacji
tych wskaźników, czwarta – założeń oraz ryzyk związanych z projektem. Wiersze w matrycy charakteryzują poszczególne cele projektu. Matryca logiczna służy jako narzędzie diagnozowania
logiki zaplanowanych działań.
Monitoring - Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektu. Celem monitoringu jest kontrolowanie
zgodności realizacji projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami; odbywa się on za pomocą
pomiaru uprzednio przyjętych wskaźników.
Odbiorca końcowy – wyspecjalizowana instytucja/podmiot – publiczne i prywatne uczelnie wyższe, instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe. Instytucje informacji i poradnictwa zawodowego i inne, przedkładające wnioski do instytucji wdrażających na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych skierowanych do grup docelowych.
Oddziaływanie – Jest elementem efektów projektu; dotyczy długofalowych oddziaływań produktów projektu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla odbiorców bezpośrednich,
Oddziaływanie projektu odnosi się do zaplanowanego celu ogólnego.
Partner – podmioty, instytucje, grupy społeczne, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane
w projekt.
Wyróżniamy: organizacje partnerskie, tzn. takie, które uczestniczą w procesie programowania,
wdrożenia interwencji oraz będą korzystały z jej produktów oraz organizacje współpracujące,
które uczestniczą w części działań, zaplanowanych w ramach projektu.
Pionowa linia interwencji – Obrazuje w matrycy logicznej możliwość realizacji zaplanowanych
celów projektu przy uwzględnieniu założeń i ryzyk. Zewnętrzne, niezależne zdarzenia, które
mogą wpłynąć na realizację projektu powinny zostać uwzględnione na poziomie działań, produktów i celu bezpośredniego. Pionowa linia logiczna bierze pod uwagę wszystkie te elementy.
Plan zasobów - Są to dane zebrane w formie tabelarycznej, dotyczące zapotrzebowania w związku z realizacją projektu. Plan zasobów przygotowuje w oparciu o informacje zawarte w matrycy
logicznej oraz w schemacie Gantta. Ujęte są w nim zasoby techniczne i ludzkie (ilość osobogodzin koniecznych do realizacji zaplanowanych działań, ilość zakupionego sprzętu, usług itp.)
Pozioma linia interwencji – jest to linia w matrycy logicznej, której punktem wyjścia jest podjęcie działań (robót, usług, dostaw) służących realizacji celów. Na działania składają się wszystkie zaplanowane i podjęte czynności, które w efekcie prowadza do otrzymania produktów. Ich
osiągnięcie składa się na realizację celu bezpośredniego, który ma wpływ na realizację celów
ogólnych projektu.
Produkt – to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia. Produkt może mieć charakter rzeczowy lub wykonanej usługi. Przyczynia się on do realizacji założonych celów bezpośrednich projektu.
Program – Jest to szersza strategia działania instytucji, organizacji lub grupy podmiotów, związana z ich misją, celami, problematyka i formami działania.
Projekt – to wyodrębnione działania, przyczyniające się do realizacji misji i programu działania
instytucji, organizacji lub grupy podmiotów. Projekt ma charakter planu działania, postępowania
dającego się wyodrębnić przedsięwzięcia. Prawidłowo zdefiniowany projekt jest jednorazowy,
ograniczony terminem, ma zdefiniowany cel i można go ewentualnie podzielić na podprojekty.
Wymaga współpracy specjalistów z kilku dziedzin oraz sprawnego i efektywnego zarządzania.
Odnosi się do konkretnej, ściśle określonej grupy docelowej i odpowiada na jej stwierdzone potrzeby. Jego realizacja wiąże się z ryzykiem.
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Projektodawca – to podmiot składający wniosek o dofinansowanie zaplanowanego projektu.
W przypadku porozumienia podmiotów, działających w ramach konsorcjum, projektodawcami
będą wszystkie podmioty – członkowie konsorcjum, natomiast organizacja koordynująca działania, składająca wniosek i odpowiadająca za rozliczenie projektu będzie organizacją wiodącą
(patrz także partner).
Promocja – Określa sposób w jaki będą promowane efekty projektu oraz instytucja, która sfinansowała projekt. Do zadań, związanych z promocją należy propagowanie informacji o możliwościach skorzystania z produktów projektu oraz sposobu w jaki jego rezultaty będą udostępniane
grupie docelowej. Może ona być realizowana np. za pomocą konferencji prasowych, plakatów,
stron internetowych itd. Promocja instytucji, dofinansowującej projekt powinna odbywać się
przede wszystkim w oparciu o określone przez tę instytucję kryteria, jak umieszczanie logo na
wydawanych materiałach, ustawienie w miejscu budowy tablic informacyjnych itp.
Rezultaty – Określają wpływ uzyskanego produktu projektu na otoczenie społeczno-ekonomiczne
bezpośrednio po zakończeniu interwencji. Rezultaty określają, w jaki sposób projekt wpłynie na
grupy docelowe i organizację. Rezultaty działań powinny odnosić się do celów bezpośrednich.
Ryzyko – Są to zdarzenia, które mogą wpłynąć na realizację projektu i które jednocześnie są
czynnikami zewnętrznymi, pozostającymi poza kontrolą. Projektując należy brać pod uwagę nie
tylko możliwość wpływu ryzyka na projekt, ale również prawdopodobieństwo jego wystąpienia,
wybierając taką strategię, która obarczona jest jak najmniejszym ryzykiem (minimalizowana
jest liczba i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka).
Schemat Gantta - jest graficzna metodą prezentacji wszystkich podejmowanych i realizowanych w ramach projektu działań. Obrazuje ich logiczną kolejność, określając ich zaplanowane
w czasie oraz odpowiedzialne za ich wdrożenie osoby/jednostki
Społeczeństwo informacyjne – System społeczeństwa, którego sprawne działanie uwarunkowane jest informacją, w szczególności jakością jej otrzymania i przepływu jako czynnika determinującego konkurencyjność w przemyśle i usługach. Stopień rozwoju systemu wymaga w związku
z tym stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania
informacji, przyjaznych i łatwych dla odbiorców.
Strategia rozwoju – Jest zapisaną koncepcją systemowego działania na rzecz długotrwałego
rozwoju (kraju, regionu) poprzez racjonalna alokację zasobów oraz określenie sposobów postępowania, przyczyniających się do osiągnięcia pozostałych celów.
Trwałość projektu – jest to sposób funkcjonowania i finansowania projektu po zakończeniu jego
realizacji. Trwałość w szczególności dotyczy sposobu wykorzystania produktów projektu po zakończeniu interwencji, ich finansowania i określa organizacje/instytucje zarządzających nimi.
Wartość dodana – Oznacza oddziaływanie projektu wykraczające poza założone cele, przyczyniające się do poprawy sposobu działania organizacji, promowania europejskiego wymiaru, tworzenia rozwiązań modelowych czy nowych (formalnych i nieformalnych) platform współpracy.
Warunki wstępne – Są to zdarzenia, które warunkują podjęcia działań. Wystąpienie warunku
wstępnego jest konieczne dla ich rozpoczęcia. Warunki wstępne znajdują się w dolnej części
ostatniej kolumny matrycy logicznej.
Wniosek – Jest to standardowy formularz, w którym umieszcza się podstawowe informacje na
temat zaplanowanego projektu. Wnioski są składane przez projektodawcę w celu uzyskania
wsparcia finansowego dla realizacji projektu. Formularze wniosków różnią się od siebie znacznie
w zakresie układu i szczegółowości pytań, natomiast wspólna jest dla nich prezentowana logika.
Zakres informacji zawartych w standardowym wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat zidentyfikowanych problemów, potrzeb i celów projektu.
Charakterystykę działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu oraz planowane efekty,
wydatki oraz sposób monitorowania postępów i ewaluacji. Żądane informacje mogą ulegać zamianie w zależności od wymagań istniejących funduszy. Do wniosku dołącza się także w formie
załączników inne wymagane dokumenty.
Wskaźniki – służą do liczbowego określania uzyskanych efektów działania, przyczyniających się
do realizacji celów. Wskaźniki dotyczyć mogą zmiennych ekonomicznych, społecznych, środowiska. Przyjmują formę materialną (czas, długość, ilość) oraz finansowych (środki, koszty, zyski).
Wskaźniki powinny być określone w taki sposób, by ich pomiar nie nastręczał trudności.
W szczególności powinny być łatwo dostępne do weryfikacji, odnosić się do celów i zaplanowanych w projekcie działań, jego charakteru oraz być wyrażone liczbowo (kwartyfikowalne). Przy
wykorzystaniu wskaźników ocenia się poziom realizacji projektu, a także zgodność z planowanym harmonogramem i budżetem.
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Zagadnienia horyzontalne – Są to wspólne dla krajów UE zagadnienia przyczyniające się do
zrównoważonego rozwoju w obszarach określonych jako szczególnie wrażliwe. Należą do nich:
zasada równych szans (głównie kobiet i mężczyzn, ale także innych grup marginalizowanych,
np. niepełnosprawnych), zrównoważony rozwój, poszanowanie środowiska naturalnego, rozwój
społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój lokalny i regionalny. Każde działanie, realizowane
z funduszy UE powinno mieć pozytywne lub neutralne oddziaływanie na te kwestie.
Zasada równych szans – Polega ona na stworzeniu warunków równego dostępu do infrastruktury
społeczno-gospodarczej dla wszystkich grup społecznych oraz promowaniu ich równego statusu
prawnego i faktycznego. W szczególności zasada ta uwzględnia zagadnienia związane z równością
praw kobiet i mężczyzn oraz innych grup defaworyzowanych: niepełnosprawnych, długotrwale
bezrobotnych, osób z niskim wykształceniem oraz młodzieży wkraczającej na rynek pracy.
Zespół projektowy – Jest to grupa osób zaangażowanych w realizacje projektu. Pracami zespołu
kieruje koordynator projektu. Zespół projektowy może zostać – w przypadku większej ilości osób
podzielony na zespoły zadaniowe, kierowane bezpośrednio przez kierowników zespołów.
Zrównoważony rozwój - to według raportu Brundtland z 1987 roku – „rozwój gospodarczy,
dążący do zaspokojenia obecnych potrzeb bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń
zaspokojenia także ich potrzeb”. Głównym elementem polityki zrównoważonego rozwoju jest
dialog pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia społecznego, a więc pomiędzy państwami, obywatelami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, społecznościami lokalnymi. Wszystkimi tymi,
którzy starają się pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną środowiska i sprawiedliwością (równością społeczną).
Źródła weryfikacji – są nimi w odniesieniu do projektu rachunki, raporty i inne dokumenty, dzięki którym możliwe jest potwierdzenie wskaźników. Określając źródła weryfikacji należy brać pod
uwagę ich rodzaj oraz kto i w jakim czasie będzie je dostarczał. Przy ustalaniu dostępności do
źródeł należy wziąć pod uwagę ich wiarygodność i ważność.
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Narodowe Centrum Kultury jest platformą współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej.
Cele: prowadzenie informacji kulturalnej, inspirowanie społecznego ruchu kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, kreowanie idei kultury, jako sfery i narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji obywatelskiej.
Zadania: wspieranie inicjatyw kulturalnych, gromadzenie i aktualizacja informacji, opracowanie
ekspertyz, analiz i raportów, organizowanie współpracy zagranicznej oraz konferencji ogólnopolskich i zagranicznych.
Działania: programy stypendialne (Goude Polonia, Młoda Polska), ogólnopolskie programy kulturalne (Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej), projekty kulturalne, doradztwo
i szkolenia, bazy danych, oficyna wydawnicza.
Szczegółowe informacje na temat naszej instytucji są dostępne na stronach internetowych:
www.nck.pl i www.regiony.nck.pl
Narodowe Centrum Kultury pod patronatem Ministra Kultury, realizuje program
„Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej”, inspiracja dla powołania programu była jedna z głównych zasad polityki kulturalnej UE – „jedność
w różnorodności’.
Program wspiera proces przygotowania kompleksowych projektów kulturalnych, aplikujących
do funduszy UE, które uwzględniać będą: tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego, innowacyjne rozwiązania w zakresie upowszechniania i zwiększania
dostępu do kultury, interdyscyplinarne podejście do rozwiązywanych problemów, potrzeby i strategie rozwojowe regionów, długofalowy plan działania będący uzasadnieniem dla planowanych
inwestycji.
W ramach programu „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej” prowadzone są
szkolenia skierowane do projektodawców, którzy zamierzają realizować projekty kulturalne
oraz dla grup kierunkowych działających w sferze kultury. Szkolenia obejmują wiedze z zakresu
techniki projektowania, zarządzania projektem i zagadnień prawnych i finansowych. W ramach
szkoleń uczestnicy opracowują swoje projekty oraz wypełniają wnioski.
Poza warsztatami szkoleniowymi, głównym nurtem realizacji programu, Narodowe Centrum
Kultury wspiera projektodawców poprzez: wymianę informacji (lista dyskusyjna, strona
internetowa www.regiony.nck.pl), współpracę z instytucjami zarządzającymi funduszami UE,
wyjazdy studyjne, ekspertyzy, spotkania robocze, seminaria i konferencje.
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PROJEKTY KULTURALNE
- KROK PO KROKU
URZĄD KOMITETU
ETU INTEGRACJI
INT
EUROPEJSKIEJ
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE):
Koordynuje działania zapewniające spójność między polityką rządu
a zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
Uczestniczy w wypracowywaniu polskiego stanowiska prezentowanego
w ramach prac instytucji wspólnotowych oraz w tworzeniu i wdrażaniu prawa
wspólnotowego;
Monitoruje proces dostosowawczy związany z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej;
Prowadzi prace analityczne w zakresie formułowania polityki europejskiej
Rządu RP;
Monitoruje udział Polski w funduszach i programach unijnych;
Koordynuje współpracę z Sejmem i Senatem w związku z tworzeniem
i wdrażaniem prawa wspólnotowego oraz udziałem Polski w pracach instytucji
wspólnotowych;
Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie zgodności z prawem
europejskim;
Informuje społeczeństwo o skutkach wynikających z przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej.

Na stronie internetowej Urzędu: www.ukie.gov.pl znajdą Państwo informacje dotyczące
działalności UKIE i aktualności związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Narodowe Centrum Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa
http://www.nck.pl, http://www.regiony.nck.pl
e-mail: nck@nck.pl
Urząd Komitetu Integracji
acji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9, 00-918
Warszawa
00
http://www.ukie.gov.pl
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