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Cum puteți
obține un
proiect de
calitate?
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Un proiect poate fi considerat ca fiind de calitate în
momentul în care obiectivele prevăzute initial sunt
atinse cu resursele alocate și în acord cu regulile
stabilite, iar rezultatele acestuia sunt utilizate pe
termen lung de beneficiari dar si de alte parti
interesate.

Acest pliant se adresează beneficiarilor de proiecte
de parteneriat desfășurate în cadrul Programului
Sectorial COMENIUS

Relevanța proiectului pentru implementarea la nivel Eficacitatea proiectului – măsura în care realizările Impact –măsura în care prin atingerea obiectivului general al
institutional/ local/ regional/ national/european a politicilor in
domeniul educatiei si formarii profesionale:

proiectului au fost/sunt folosite şi scopul proiectului a fost
atins:





Proiectul se adresează:


Unor priorităţi europene după cum urmează:


în mod explicit (prevazut în candidatură şi realizat)



prin rezultatele obţinute, fără să fi fost prevăzut în
candidatură



Unor priorităţi naţionale



Unor priorităţi locale



Unor priorităţi instituţionale



Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiecul este relevant
pentru obiectivele programului sectorial



Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiecul este relevant
pentru obiectivele proiectului.



Scopul proiectului a fost atins şi la nivelul instituţiilor
partenere s-a înregistrat o imbunatarire a problemei/nevoii
sesizate



Există dovezi că îmbunătăţirea situaţiei se datorează în
mare măsură proiectului



Există dovezi că în urma implementării proiectului s-au
obţinut rezultate posibil de menţinut pe termen lung la
nivelul grupului ţintă



Există dovezi că prin modul în care s-a implementat
proiectul sunt posibile rezultate pe termen lung la nivelul
intituţiilor partenere



Există dovezi că prin modul în care s-a implementat
proiectul sunt posibile rezultate pe termen lung la
nivelulaltor beneficiari.

Calitatea parteneriatului:


S-a prevăzut în proiect o implicare echilibrată a
partenerilor



Implicarea reală a partenerilor în proiect a fost
echilibrată



Rolul fiecărui partener în proiect a fost corelat cu
expertiza acestuia



Nu
au
fost
semnalate
deficienţe
de
comunicare/cooperare sau deficienţele semnalate au
fost rezolvate în timp util



Partenerii s-au achitat de sarcinile prevăzute în proiect:





parțial, inclusiv partenerul din Romania



în totalitate

Partenerii au respectat planul de implementare
(activităţi prevăzute, grupuri ţintă, rezultate, termene,
indicatori de calitate)



Au fost obţinute rezultatele aşteptate ale proiectului



Rezultatele obţinute permit atingerea scopului proiectului.

Exploatarearezultatelor proiectului:


S-au derulat activităţi relevante de diseminare
rezultatelor la nivelul grupului ţintă al proiectului



S-au derulat activităţi relevante de diseminare
a
rezultatelor la nivelul altor beneficiari relevanţi sau părţi
interesate (stakeholders)

Eficienţa proiectului – măsura în care diferite activităţi au

proiectului se contribuie la atingerea scopului programului:

a

Sustenabilitate:


Obiectivele şi rezultatele proiectului sunt relevante pentru
toate părţile interesate identificate în faza de concepţie a
proiectului



Există dovezi că rezultatele proiectului au fost încorporate
în politici la nivel instituţional sau au determinat
schimbarea în bine a acestora



Există
dovezi
că
rezultatele
proiectului
permit
implementarea politicilor la nivel local (sunt agreate şi de
interes de/pentru responsabilii de politici la nivel local)

dus la transformarea resurselor disponibile în realizări
aşteptate:



Există dovezi că rezultatele proiectului sunt folosite la
nivelul grupului ţintă



Pe parcursul derularii proiectului a fost respectat planul de
implementare



Există dovezi că rezultatele proiectului sunt folosite la
nivelul altor beneficiari



Gestiunea financiara a proiectului a fost corecta





Costurile proiectului se justifică prin rezultatele acestuia





Existenţa unui plan de monitorizare şi autoevaluare

Există dovezi că rezultatele proiectului au indus
îmbunătăţiri în domeniul căruia i se adresează proiectul, la
nivelul grupului ţintă



Calitatea /relevanţa monitorizării
efectuate pe durata proiectului



Există premise ca rezultatele proiectului să poată fi folosite
după încetarea finanţării proiectului





Identificarea unor realizări neprevăzute în proiect.

Există dovezi că rezultatele proiectului au indus
îmbunătăţiri în domeniul căruia i se adresează proiectul, la
nivelul instituţiilor partenere



Există dovezi că rezultatele proiectului au indus
îmbunătăţiri în domeniul căruia i se adresează proiectul, la
nivelul
altor
beneficiari.

Există dovezi că resursa umana disponibilă la nivelul
organizatiilor partenere va fi capabilă/interesată/motivată
să folosească în viitor rezultatele proiectului.

şi

autoevaluării

