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Рекомендації підготовки успішної заявки

Перед тим як починати складати проектну заявку, доцільно знайти відповіді на такі питання:

1. Чому саме цей проект має вирішальне значення для галузі та європейської спільноти?

2. Чи має цей проект європейські виміри?

3. Що він привнесе в Європу?

4. Чи вже є вирішення даної проблеми, розглядуваної в проекті, у Європі чи світі?

5. Чому саме ваша організація має займатися даним проектом?

6. Чому реалізація проекту має відбутися саме зараз?

Готуючи проектну заявку, слід пам’ятати:

1. Вона має відповідати обраному виклику (call) на 100%.

2. Рішення, що пропонується для поставленого завдання, має бути детально висвітлене.

3. Слід уважно вивчити всі робочі документи до даної програми (робочу програму, умови участі, додатки тощо).



Принципи процесу написання проектної заявки:
1. Доцільно призначити особу, відповідальну за організаційну
складову написання заявки (координація, збір та впорядкування інформації, яку надають партнери).
2. Необхідно сформувати короткий, але вичерпний зміст, який
буде основою для подальших переговорів та який включає такі елементи:
– конкурс, за яким подається заявка, та тема;
– у разі необхідності – підтип конкурсу;
– чітко сформульована основна мета проекту;
– попередній розподіл роботи на тематичні складові;
– розмежовані права та обов’язки кожного партнера;
– сформована назва дослідницької пропозиції, що відповідає інформації, викладеній у заявці, та яка найкраще узагальнює цю інформацію;
– акронім, який легко запам’ятовується;
– загальне планування з метою розробки ефективної стратегії управління проектом.
3. При написанні заявки слід чітко дотримуватися всіх вимог, які
вказані щодо конкурсу (наприклад, заявка має бути не довшою за
встановлені вимоги. Якщо кількість сторінок більша за допустиму, анкета не розглядатиметься експертами).
4. Заявка має бути чіткою, зрозумілою, написаною грамотною англійською мовою.
5. Усі поля заявки треба обов’язково заповнити (якщо ж інформація відсутня, то слід так і написати).
6. Заявка має містити відповіді на всі поставлені питання її технічної частини.
7. Обов’язковим є дотримання етичних вимог, як і вимог дотримання авторських прав та уникнення плагіату.
8. Рекомендовано подавати інформацію систематизовано, стисло.
9. Доцільно оформити заявку таким чином, щоб вона привертала увагу читаючих та спонукала на подальший розгляд даної пропозиції.
10. При цьому не бажано:
- починати написання заявки без знання всіх умов та деталей проекту
- подавати заявку, якщо вона не повністю відповідає вимогам програми
- переоцінювати свої можливості
- недооцінювати важливість та якість презентації проектної заявки
- використовувати багато графічної інформації
11. Не слід використовувати багато кольорів (пам’ятайте, що в кінцевому варіанті заявка буде чорно-білою).




