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PROJEKTINĖS VEIKLOS IR JŲ VALDYMAS
Seminaras „Projektinės veiklos ir jų valdymas“ yra vykdomas pagal projektą „Lietuvos
Biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K01-022) ir yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bei VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.
Trukmė:

1 diena, 8 valandos
Seminaro pradţia 9.00 val.

Seminaro data ir
vieta:

Vilnius
2010 m. gruodţio 20 d. (pirmadienis)
Viešbutis „Panorama”
Sodų g. 14, Vilnius
Kaunas
2010 m. gruodţio 21 d. (antradienis)
Viešbutis „Daniela”
Mickevičiaus g. 28, Kaunas

Lektoriai:

Algimantas Venckus, VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“
Ţilvinas Gelgota, Konsultus lektorius
Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA)
generalis sekretorius

Tikslinė grupė:

Seminaras skirtas:


Seminaro tematika:

Lietuvos biochemikų draugijos nariams.

Pagrindinės seminaro temos:


Lietuvos ir uţsienio tyrimų paramos fondai ir jų programos.



Projektinės veiklos sąvokos ir paraiškų struktūra.



Projektų rengimas, vadyba ir valdymas.



Finansinė projektų apskaita ir ataskaitos.



Projektų vykdymo tarptautinė patirtis.

PROJEKTINĖS VEIKLOS IR JŲ VALDYMAS
SEMINARO PROGRAMA

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 10.30

Lietuvos ir užsienio tyrimų paramos fondai ir jų programos
Algimantas Venckus, VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“

10.30 – 10.45

Kavos pertrauka

10.45 – 12.15

Projektų rengimas ir valdymas
Ţilvinas Gelgota, KONSULTUS

12.15 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

„Projects don‘t like to be managed...“
Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA)

14.30 – 14.45

Kavos pertrauka

14.45 – 16.15

„Projects don‘t like to be managed...“
Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA)

16.15

Individualios konsultacijos

Informacijos
teirautis:

Sandra Maslauskaitė
Tel. (8 687) 96832
s.maslauskaite@ft.vdu.lt

2010.12.16

Lietuvos ir užsienio tyrimų
paramos fondai ir programos
VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro
direktorius Algimantas Venckus

Pranešimo temos
1. Parama pagal Lietuvos 2007–2013 metų
E
Europos
SSąjungos
j
struktūrinės
t ktū i ė paramos
panaudojimo strategiją;
2. Parama pagal Europos Bendrijos temines
programas;
3 Parama pagal Europos teritorinio
3.
bendradarbiavimo programas.
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1 tema

PARAMA PAGAL LIETUVOS 2007–2013 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS
PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR
VEIKSMŲ PROGRAMAS

Aktualios priemonės
1. MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas;
2 INOKLASTER LT
2.
LT: parama įįmonių
i iir mokslo
kl
bendradarbiavimui, sektoriaus konkurencingumui
stiprinti;
3. INOKLASTER LT+: pagalba bendros verslui ir mokslui
reikalingos mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimui;
4 INTELEKTAS LT+: pagalba įmonių mokslinių tyrimų ir
4.
eksperimentinės plėtros (MTEP) bazei plėtoti;
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MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas (1)
• Tinkamos veiklos:
• mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų veiklos stiprinimas (1. vietinio ir/arba
tarptautinio bendradarbiavimo (tematinių ir partnerystės tinklų) stiprinimas ir
koordinavimas, t. y. tematinių ir partnerystės tinklų kūrimas ir (ar) skatinimas
(pavyzdžiui, narystė tarptautinėse organizacijose, viešojo pobūdžio informacinių
portalų ir jų vidinių duomenų bazių kūrimas, jų turinio informacinis palaikymas,
specializuotų renginių organizavimas ir koordinavimas, viešojo pobūdžio
informacinės medžiagos (taip pat audiovizualinės) kūrimas, rengimas ir sklaida); 2.
mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų narių bendrųjų gebėjimų ugdymas);

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas (2)
•

Tinkamos veiklos:
•

mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų, kurių uždaviniai yra Integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programų įgyvendinimas arba nacionalinių
kompleksinių programų, arba nacionalinių technologinių platformų koordinavimas arba
mokslo ir studijų institucijų jungimosi ir integracijos koordinavimas, veiklos (1. tematinių ir
partnerystės tinklų skatinimas (pavyzdžiui, narystė tarptautinėse organizacijose, viešojo
pobūdžio informacinių portalų ir jų vidinių duomenų bazių kūrimas, jų turinio informacinis
palaikymas, mokslo, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų populiarinimas, specializuotų
renginių organizavimas ir koordinavimas, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos (taip pat
audiovizualinės) kūrimas, rengimas ir sklaida, įskaitant parengtų valorizacijos planų
įgyvendinimą); 2. mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų narių darbuotojų
(įskaitant mokslininkus ir kitus tyrėjus) bendrųjų gebėjimų ugdymas; 3. galimybių studijos
( i li i i ttyrimai),
(socialiniai
i i) ti
tiesiogiai
i i i susiję
ij su JJungtinių
ti i ttyrimų
i
programų rengimu
i
iir įįgyvendinimu
di i
arba nacionalinių kompleksinių programų (projektų), arba slėnių plėtros programų (projektų)
įgyvendinimu, valdymu, stebėsena, rinkodara, arba galimybių studijos (socialiniai tyrimai),
tiesiogiai susiję su nacionalinių technologinių platformų strateginių mokslinių tyrimų ir
tarptautinės integracijos įgyvendinimo planų parengimu arba galimybių studijos (socialiniai
tyrimai), tiesiogiai susiję su mokslo ir studijų įstaigų jungimosi ir integracijos įgyvendinimo
planų parengimu (esant poreikiui).
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MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas (3)
• Tinkami pareiškėjai: asociacijos, veikiančios pagal Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymą, arba viešosios įstaigos,
veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymą, kurių viena iš steigėjų (arba dalininkų) yra mokslo ir
studijų institucija.
• Galimi partneriai: asociacijos arba viešosios įstaigos, mokslo ir
studijų institucijos, biudžetinės įstaigos.

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas (4)
• Finansavimas:
• Projektų
j ų tinkamų
ų finansuoti išlaidų
ų suma turi būti ne
mažesnė nei 200 000 Lt ir ne didesnė nei 1 500 000 Lt.
• Projektų, kurių pareiškėjų įstatuose numatytuose
uždaviniuose įvardijamas nacionalinių technologinių
platformų įgyvendinimas, tinkamų finansuoti išlaidų suma
turi būti ne mažesnė nei 200 000 Lt ir ne didesnė nei 400
000 Lt.

• Planuojama kvietimo data ‐ 2011 m. vasario mėn.;
• Daugiau informacijos: http://www.esparama.lt/2007‐
2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd
538000921a
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INOKLASTER LT: parama įmonių ir mokslo bendradarbiavimui,
sektoriaus konkurencingumui stiprinti (1)
• Priemonės lėšomis finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla,
susijusi su:
• rinkos
i k tyrimų,
t i
kurių
k i reikia
iki klasteriui
kl t i i (ne
( atskiram
t ki
produktui)
d kt i) plėtoti,
lėt ti
atlikimu ar pirkimu;
• klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti,
organizavimu;
• klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu
ar administravimu;
• mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti
klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio
y
vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

• Kvietimas galioja iki 2012 m. sausio mėn. 31 d. (Paraiškų priėmimas
bus stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei bendra gautų paraiškų
prašoma finansuoti suma 10 procentų viršys Kvietime nurodyta
sumą (26,703 mln. Lt)).

INOKLASTER LT: parama įmonių ir mokslo bendradarbiavimui,
sektoriaus konkurencingumui stiprinti (2)
• Klasteris – tai ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų
grupė, kurią sieja bendri ekonominiai interesai dalyvaujant konkretaus
produkto (‐ų)
( ų) vertės kūrimo grandinėje
grandinėje. Klasteryje
Klasteryje, siekiant jo ekonominių
interesų, turi dalyvauti ir mokslinių tyrimų įstaiga (įstaigos) arba aukštoji
mokykla (aukštosios mokyklos), taip pat gali dalyvauti profesinio lavinimo
mokyklos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų
dalyvavimas klasteryje turi būti įformintas jungtinės veiklos (partnerystės)
sutartimi, todėl prieš teikiant projektą reikalinga surinkti tokių įmonių
grupę (kuo didesnė grupė, tuo projektas geriau įvertinamas), įtraukti bent
vieną mokslinių tyrimų įstaigą (institutą ar kt.) ar aukštąją mokyklą
(universitetą).
• Koordinatorius – klasterio narių jungtinės veiklos sutartyje nurodytas
juridinis asmuo, pareiškėjas, kuris visų klasterio narių vardu vykdo projekto
veiklas. Šis projektas vykdomas be partnerių, todėl visi klasterio nariai yra
naudos (iš rinkodaros, rinkos tyrimų) gavėjai.
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INOKLASTER LT: parama įmonių ir mokslo bendradarbiavimui,
sektoriaus konkurencingumui stiprinti (3)
• Tinkami pareiškėjai yra privatus juridiniai asmenys, viešosios
įstaigos, asociacijos, kurie atitinka visas Tinkamumo finansuoti
vertinimo metodikos išvardytas sąlygas ir reikalavimus;
• Projekto finansavimo dydis ir intensyvumas. Mažiausias skiriamo
finansavimo dydis yra 100.000 Lt; didžiausias finansavimo dydis
projektui įgyvendinti yra 1.500.000 Lt. Didžiausias leistinas
finansavimo intensyvumas – 50 procentų.
• Projekto pateikimo reikalavimai. Teikiant projektą, reikalinga
Klasterio plėtros strategija, Klasterio plėtros galimybių studija.
• Daugiau informacijos:
htt //
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27088/
l
lt/lt/ t t/ i it /27088/

INOKLASTER LT+: pagalba bendros verslui ir mokslui reikalingos
mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimui (1)

• Priemonės lėšomis finansuojamos klasterio
Koordinatoriaus investicijos, susijusios su:
• klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra;
• klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP
infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos ir
pan.).

• Kvietimas galioja iki 2012 m. sausio mėn. 31 d.
((Paraiškų
ų priėmimas
p
bus stabdomas anksčiau
nurodytos datos, jei bendra gautų paraiškų
prašoma finansuoti suma 10 procentų viršys
Kvietime nurodyta sumą (160,304 mln. Lt).
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INOKLASTER LT+: pagalba bendros verslui ir mokslui reikalingos
mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimui (2)
• Tinkami pareiškėjai yra viešoji įstaiga, asociacija, privatus juridinis asmuo,
kuris atitinka visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje nurodytas
sąlygas ir reikalavimus;
• Projekto finansavimo dydis ir intensyvumas. Mažiausias skiriamo
finansavimo dydis projektui yra 100 000 Lt, didžiausias ‐ 40 000 000 Lt.
Didžiausias finansavimo intensyvumas gali siekti iki:
• 70% – juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ar mažos įmonės
• Kategoriją (<50 darb.);
• 60% – juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategorija (=>50 ir
<250 darb.);
• 50% – juridiniam asmeniui, neatitinkančiam labai mažos, mažos ar vidutinės
įmonės kategorijos (=>250 darb.).
darb )

• Projekto pateikimo reikalavimai. Teikiant projektą, reikalinga Klasterio
plėtros strategija, Klasterio plėtros galimybių studija.
• Daugiau informacijos: http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27089/

INTELEKTAS LT+: pagalba įmonių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (MTEP) bazei plėtoti(1)

• Priemonės lėšomis finansuojamos pradinės
investicijos kuriomis kuriama naujos įmonės ir
investicijos,
(ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP
infrastruktūra.
• Kvietimas galioja iki 2012 m. sausio mėn. 31 d.
(Paraiškų priėmimas bus stabdomas anksčiau
y datos, jjei bendra ggautų
ųp
paraiškų
ų
nurodytos
prašoma finansuoti suma 10 procentų viršys
Kvietime nurodyta sumą (288,117 mln. Lt.).

7

2010.12.16

INTELEKTAS LT+: pagalba įmonių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (MTEP) bazei plėtoti(2)
• Tinkami pareiškėjai yra privatus juridinis asmuo, kuris atitinka visas
Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje nurodytas sąlygas ir
reikalavimus;
• Projekto finansavimo dydis ir intensyvumas. Mažiausias skiriamo
finansavimo dydis projektui yra 50 000 Lt, didžiausias ‐ 20 000 000
Lt. Didžiausias finansavimo intensyvumas gali siekti iki:
• 70% – juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ar mažos įmonės
• Kategoriją (<50 darb.);
• 60% – juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategorija
(=>50 ir <250 darb.);
• 50% – juridiniam
j idi i
asmeniui,
i i neatitinkančiam
i i k či
llabai
b i mažos,
ž mažos
ž ar
vidutinės įmonės kategorijos (=>250 darb.).

• Daugiau informacijos:
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27528/

2 tema

PARAMA PAGAL EUROPOS BENDRIJOS
TEMINES PROGRAMAS
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Aktualios programos, kvietimai
1.
2
2.
3.
4.
5.

7 Bendroji programa;
E k
Eureka;
COST;
BONUS;
Eurostars.

7 Bendroji programa (1)
•

Specifinė programa “Bendradarbiavimas”:
Teminė sritis “Sveikata”:
Sveikata :

–
•

Tyrimų sritys:
–
–
–

•
•
•

Biotechnologijos, bendrinės sveikatos apsaugos priemonės ir technologijos
žmonių sveikatai;
Mokslinių tyrimų rezultatų taikymas žmonių sveikatai gerinti;
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas.

Galiojantys kvietimai teikti paraiškas – “FP7‐ERANET‐2011‐RTD” iki
2011 m. vasario mėn. 22 d.
Viso kvietimo biudžetas – 44,6 mln. eurų (153,995 mln. Lt.);
Daugiau informacijos:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Coo
perationDetailsCallPage&call_id=312
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7 Bendroji programa (2)
•

Specifinė programa “Idėjos”:
–

Programos bruožai:
•
•
•
•
•
•

Remiami pasaulinio lygio priešakiniai moksliniai tyrimai;
Gali būti vykdomi praktiškai bet kokios srities priešakiniai moksliniai tyrimai,;
Ypatingas dėmesys skiriamas naujoms ir sparčiai besivystančioms mokslo sritims, bei tarpdisciplininiams
moksliniams tyrimams.
Projektai negali turėti komercinių tikslų.
Tyrimų objektus/temas renkasi patys tyrėjai. Projekto tema turi atitikti kvietimą teikti paraiškas.
Remiami individualių mokslinių grupių projektai ir kt.

– Finansavimo schemos:
• Parama pradedantiems savarankišką mokslinę tiriamąją veiklą (dotacijos pradedantiesiems) (iki
2 0 mln.
2,0
l eurų 5 metams);
t
)
• parama patyrusių tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (dotacijos patyrusiems) (iki 3,5 mln.
eurų 5 metams). Kvietimas atviras iki 2011 m. kovo mėn. 10 d.

– 2011 metų biudžetas – 1,329 mlrd. Eurų.
– Daugiau informacijos:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/ideas/l‐wp‐
201101_en.pdf

Programa COST (1)
• COST – Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
programa mokslo ir technologijų srityje;
• Programa remia tarptautinius tinklus – taip vadinamas COST
veiklas, orientuotas į mokslinių tyrimų projektus tose srityse,
kurios domina ne mažiau kaip penkias COST valstybes nares.
• Programa skatina aukštos kokybės naujus, inovatyvius,
apimančius keletą mokslo sričių bendradarbiavimo tinklus.
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Programa COST (2)
• Lietuvos institucijos dalyvauti COST programoje gali dviem
būdais:
1) Prisijungdamos prie jau vykdomų Veiklų. Šiuo atveju paraiška teikiama
Lietuvos mokslo tarybai pagal tęstinį kvietimą teikti dalyvavimo
paraiškas (2010 m. gruodžio 15 d. paskelbtas kvietimas COST‐D;
daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/TARPTAUTINES‐
PROGRAMOS/COST/COST_DAL.php ).
2) Siūlydamos naują Veiklą ir tapdamos Veiklos koordinatoriumi. Šiuo
atveju
j p
paraiška teikiama COST biurui pagal
p g p
paskelbtąą kvietimąą teikti
paraiškas. Siūlomos naujos Veiklos tematika turėtų būti aktuali
Europai, o paraiškoje būtina nurodyti partnerius iš ne mažiau kaip 5
skirtingų COST valstybių narių. (Paraiškas galima teikti iki 2011 m.
kovo 25 d.)

•

Daugiau informacijos – http://www.lmt.lt

Programa COST (3)
– COST programoje remiamos šios veiklos: komandiruotės,
konferencijos, seminarai, posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos,
tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir kt.
– Kompensuojamos 2 atstovų iš kiekvienos COST valstybės narės išlaidos
vykstant į Veiklos narių susitikimus. COST veiklai skiriamas
finansavimas siekia 100 000 eurų 4 metams.
– Moksliniams tyrimams tarptautinės lėšos neskiriamos.
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Programa BONUS‐169
•
•

BONUS‐169 – tai jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų programa;
Nuo 2010 m. BONUS‐169 p
programa
g
apims
p
du laikotarpius:
p
– 18 mėn. trukmės (2010‐2011 m.) strateginę (pasirengimo) fazę;
– 2011‐2016 m. truksiantį įgyvendinimo laikotarpį, per kurį planuojama paskelbti
ne mažiau kaip 3 kvietimus.

• BONUS programoje dalyvauja visos 8 aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusios ES
valstybės + Rusijos Federacija;
• BONUS‐169 programoje gali dalyvauti konsorciumai, į kuriuos tarptautinio
bendradarbiavimo pagrindu susiburia partneriai iš skirtingų šalių.
Projektuose remiamos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, mokymų ir
rezultatų sklaidos veiklos.
• Daugiau informacijos: http://www.bonusportal.org/research_projects/;
http://www.lmt.lt.

Programa EUREKA (1)
•

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo
programos „Eureka“ remia
– orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose šiuolaikinėse
technologijų srityse;
– konkurencingų pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremtų gaminių,
procesų ir paslaugų kūrimą.

• Šiuolaikinės technologijų sritys:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elektronika, IT ir telekomunikacijų technologijos
Pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas
Kitos pramonės technologijos
E
Energijos
ij technologijos
t h l ij
Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai
Biologiniai mokslai
Žemės ūkis ir jūros ištekliai
Maisto technologijos
Matai ir standartai
Technologijos, saugančios žmogų ir aplinką
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Programa EUREKA (2)
• Projektus gali teikti: mažos ir vidutinės įmonės, individualios įmonės,
didelės įmonės, valstybės įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos,
privačios mokslo ir studijų institucijos, viešosios įstaigos, biudžetinės
įstaigos, kitos valstybinės ir privačios institucijos.
• Projektų finansavimo intensyvumas gali siekti iki 100%:
– valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms ir biudžetinėms įstaigoms
iki 100 % prašomų finansuoti Projekto tinkamų išlaidų;
– viešosioms įstaigoms ir MVĮ:
• taikomiesiems tyrimams iki 75 % prašomų finansuoti Projekto tinkamų išlaidų;
• technologinei plėtrai iki 50 % prašomų finansuoti Projekto tinkamų išlaidų.

Programa EUROSTARS (1)
• EUROSTARS yra Europos inovacijų programa, specialiai skirta finansuoti
mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus,
investuojančias į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą.
• Eurostars programoje gali dalyvauti tik juridiniai asmenys:
–
–
–
–

mokslo ir studijų institucijos;
mokslinių tyrimų centrai;
įmonės;
kiti juridiniai asmenys.

• Finansavimas gali būti skirtas:
– mokslo
k l ir
i studijų
dij iinstitucijoms;
i ij
– mažoms ir vidutinėms įmonėms;
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Programa EUROSTARS (2)
• Projektą koordinuoti turi mokslinius tyrimus vykdanti maža ar vidutinė
įmonė, kuri moksliniams tyrimams skiria 10 ar daugiau procentų savo
apyvartinių lėšų arba 10 ar daugiau procentų savo visos darbo dienos
ekvivalento.
• Projekto partneriais gali būti įmonės, mokslo ir studijų institucijos,
mokslinių tyrimų centrai, kiti juridiniai asmenys.
• Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi nepriklausomos institucijos iš
skirtingų EUROSTARS programos valstybių narių.
• 50 procentų projekto veiklų ir išlaidų turi dengti mokslinius tyrimus
vykdanti (‐čios) įmonė (‐ės).
• Projekto trukmė gali būti ne daugiau kaip 3 metai ir planuojamas
produkto įdiegimas į rinką per 2 metus po projekto pasibaigimo.

Programa EUROSTARS (3)
• Finansavimas skiriamas projekto vieneriems finansiniams metams (sausio
1 d. – gruodžio 31 d.). Mokslo ir studijų institucijoms projekto tinkamos
išlaidos avansuojamos, mažoms ir vidutinėms įmonėms –
kompensuojamos ir avansuojamos.
• Finansavimo intensyvumas gali siekti:
– Valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms iki 100 % prašomų
finansuoti projekto tinkamų išlaidų.
– Mažoms ir vidutinėms įmonėms:
• taikomiesiems tyrimams
y
iki 75 %;
• technologinė plėtrai iki 50 %.

• Kvietimas galioja iki 2011 m. kovo 24 d.
• Daugiau informacijos: http://www.eurostars‐eureka.eu/;
http://www.tpa.lt.
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3 tema

PARAMA PAGAL ES TERITORINIO
BENDRADARBIAVIMO PROGRAMAS

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regiono
programa 2007‐2013 m.
• Programos prioritetai:
–
–
–
–

Inovacijų skatinimas visame Baltijos jūros regione;
Baltijos jūros regiono vidaus ir išorės prieinamumas;
Baltijos jūros kaip bendro ištekliaus valdymas;
Patrauklūs ir konkurencingi miestai bei regionai.

• Ketvirtasis programos kvietimas atviras iki 2011 m. kovo 31 d. Kvietimas
atviras projektams, kurie yra ES strategijos Baltijos jūros
regione vedančiųjų projektų dalis ir projektams pagal temas, kurios dar
nėra pilnai padengtos programoje.
• Finansuojama iki 85% Projekto tinkamų išlaidų.
• Daugiau informacijos http://eu.baltic.net/
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Kitos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
(ETBT) programos Lietuvoje

• Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa
(http://www.lietuva‐polska.eu/) ir jos Smulkiųjų projektų fondas
(http://www.spf‐info.eu );
• Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
(http://www.latlit.eu/ ). Kvietimas bus artimiausiu metu.;
• Tarpregioninio bendradarbiavimo INT
INTERREG
RR G IVC programa
(http://www.interrge4c.net/ ).

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (toliau ‐ EKPP)
bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvoje

• Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa
(http://www.enpi‐cbc.eu/ ). Kvietimas atviras iki 2011 m. vasario 22 d.;
• Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną
programa (http://www.lt‐pl‐ru.eu/ );
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Dėkoju už dėmesį

Viešoji įstaiga Mokslinių ir taikomųjų projektų centras
http://www.mtprojektai.lt
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4 tema

KITŲ PROGRAMŲ IR FONDŲ PARAMA

Duomenų bazės, adresai
• Human Frontier Science programme http://www.hfsp.org/ ;
• http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/nato_funded_activiti
http://www.nato.int/science/nato funded activities/nato funded activiti
es.htm
• Deutsche Forshungsgemeinschaft http://www.dfg.de/
• http://www.nordforsk.org/index.cfm
• http://www.sciencemag.org;
• http://www.dmoz.org;
•
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PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS

1

JŪSŲ LEKTORIAUS “FILOSOFIJA” PROJEKTŲ
RENGIMO SRITYJE



Skaitant ar teoriškai to išmokti neįmanoma....



Vienodų projektų nėra....



Svarbu žinoti ir mokėti naudotis įvairiais metodais,
kuriuos galima pritaikyti rengiant įvairius projektus...
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KAS YRA PROJEKTAS?


„Organizuotos pastangos padaryti kažką naudinga“
(Angus)



„Problema, turinti sprendimo tvarkaraštį“ (Juran)



„Unikalus darbas, turintis apibrėžtą tikslą ir
pasireiškiantis koordinuojamu kelių tarpusavyje
susijusių veiksmų atlikimu“ (Frame)



„Unikalus darbas, turintis nustatytas pradžios ir
pabaigos datas, aiškiai apibrėžtą tikslą, sritį ir
biudžetą“ (Lewis), (Kerzner)



„Projektas- tai laikina veikla, skirta unikalaus
produkto ar paslaugos sukūrimui“ (PMI ekspertai)

KOKIĄ VEIKLĄ GALIME VADINTI PROJEKTU?



Naujo produkto ar paslaugos sukūrimas



Knygos išleidimas



Namo, tilto statyba



Valymo įrengimų rekonstrukcija



Marketingo plano sudarymas



ISO standarto įdiegimas

KOKIOS VEIKLOS NEGALIME VADINTI PROJEKTU



Patiekalų gamyba kavinėje



Kasdieninis laikraščių pristatymas



Draudimo sutarčių sudarymas
3



Apskritai, bet kokia pasikartojanti veikla

Pagrindiniai projekto bruoţai:


Unikalumas



Aiškūs tikslai ir uždaviniai



Ribotumas laike



Tiksliai įvardinti laukiami rezultatai



Veiksmų planas/ tvarkaraštis



Biudžetas ir resursai



Komandinis darbas

6 “K” projektuose:


KAS? (iniciatoriai, partneriai, dalyviai)



KODĖL? (problema, poreikiai)



KĄ? (rezultatai)



KAIP? (veikla)



KADA? (laiko grafikas)



KIEK? (lėšos)
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PROJEKTŲ CIKLAS

Projektų ciklo principai:


Akcentuojamas identifikavimo etapas



Naudos gavėjai įtraukiami į sprendimų priėmimą



Parengiamas nuoseklus ir išsamus projekto planas
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Atsižvelgiama į tęstinumo veiksnius



Taikomos skaidrios procedūros



Sudaromos sąlygos mokytis iš patirties

10 ŢINGSNIŲ PROJEKTO RENGIME

1 žingsnis
2 žingsnis
3 žingsnis
4 žingsnis
5 žingsnis
6 žingsnis
7 žingsnis
8 žingsnis
9 žingsnis
10 žingsnis
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Projekto identifikavimo kryptys. Iš viršaus į apačią:


Kas yra tinkami paraiškų teikėjai?



Kokios yra finansuojamos ir nefinansuojamos veiklos?



Koks
yra
paramos
kofinansavimas?



Kokie yra tinkami ir netinkami kaštai?



Kokie yra atrankos kriterijai?



Kokie yra projektų administravimo reikalavimai? (t.t.)

dydis

ir

ar

reikalingas

Projekto identifikavimo kryptys. Iš apačios į viršų:


Kokios yra problemos ar reikmės priežastys, prigimtis ir
svarba? Kaip jos atsirado?



Kokios yra pagrindinės projekto prielaidos?



Kokius žmones ir organizacijas apibrėžtos problemos
labiausiai veikia?



Kokie yra jų poreikiai ir norai
potencialaus projekto tikslo atžvilgiu?

problemos

ar

Projekto identifikavimas
1. Problemų analizė: pagrindinių problemų ir jų sprendimo
galimybių identifikavimas, priežasties ir pasekmės ryšių
nustatymas.
2. Suinteresuotų šalių analizė: grupių ir institucijų, kurios daro
įtaką ir gali būti projekto veikiamos, identifikavimas.
3. Uždavinių analizė: problemų performulavimas į uždavinius,
priemonių - tikslo ryšių nustatymas.
4. Strategijos parinkimas: skirtingų kelių nustatymas
uždaviniams
pasiekti,
projekto
tikslo
ir
paskirties
formulavimas.
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SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS

Suinteresuotos šalys, tai įvairios žmonių grupės, organizacijos
ar institucijos, kurias teigiamai ar neigiamai paveiks projekto
eiga ir rezultatai.

Suinteresuotų šalių analizė reikalinga:


Nustatyti potencialių suinteresuotų šalių ir partnerių
problemas bei poreikius;



Sukurti suinteresuotų šalių ir partnerių nuosavybės
jausmą rengiamam projektui;



Užtikrinti palankesnes sąlygas projekto palaikymui,
tęstinumui ir plėtrai;



Pagal vaidmenį projekte;



Pagal svarbą projektui;



Pagal jų įtakos ir elgsenos pobūdį.

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ ANALIZĖ:


Kokie yra suinteresuotų šalių lūkesčiai ir nuomonė apie
tai, ką projektas turėtų atlikti arba neatlikti?



Kokią naudą suinteresuota šalis gali gauti iš projekto?



Kokius išteklius suinteresuota šalis gali skirti projektui?



Kokie suinteresuotos šalies poreikiai, kurie gali kirstis
su projektu?



Koks suinteresuotos šalies
suinteresuotų šalių grupėmis?

santykis

su

kitais
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Suinteresuotųjų šalys pagal vaidmenį projekte:


Naudos gavėjai (tikslinė grupė)



Įgyvendintojai



Sprendimų priėmėjai



Finansuotojai

Suinteresuotųjų šalys pagal svarbą projekte:


Pirmaeilės –tie, kurių problemą turėtų išspręsti
projektas ir kurie gaus tiesioginę naudą iš projekto,
naudosis projekto sukurtais rezultatais.



Antraeilės – tie, iš kurių projektas sulauks daugiausia
paramos (valstybinės organizacijos, savivaldybės, NVO,
savanoriškos grupės, įmonės ir jų organizacijos). Šioje
grupėje patartina ieškoti projekto partnerių.



Trečiaeilės– tie, kurie nebūtinai įsitrauks į projektą,
bet jų vaidmuo bus reikšmingas projekto tęstinumui
užtikrinti
(savivaldybė,
seniūnija,
vyriausybės
institucijos, kitos su panašia tiksline grupe dirbančios
organizacijos).

Suinteresuotųjų šalys pagal įtakos ir elgsenos pobūdį:


Šalys, kurios labai remia projektą ir yra labai svarbios,
turėtų būti įtrauktos į glaudų bendradarbiavimą su
projekto komanda.



Su šalimis, kurios yra labai svarbios, bet neremia
projekto, reikėtų labai atidžiai dirbti, kad būtų
padidintas jų paramos lygis. Tam reikėtų nustatyti,
kokią naudą projektas joms suteiks, ir pagalvoti, kaip
tą naudą joms pristatyti.



Šalys, kurios labai remia projektą, bet nėra ypač
svarbios, gali blaškyti projekto komandą, tačiau jų
parama turėtų būti pripažinta ir atitinkamai valdoma.



Šalys, kurios nėra svarbios ir neremia projekto, turėtų
būti stebimos, kad būtų žinoma, kaip keičiasi jų įtakos
projektui lygis, tačiau nereikėtų leisti joms blaškyti
projekto komandos.
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PROBLEMŲ ANALIZĖ REIKALINGA, KAD:


Atrinkti vieną pagrindinę problemą;



Išanalizuoti visas su ja susijusias aplinkybes;



Nustatyti kitų problemų ir pasekmių tarpusavio ryšį;



Sudaryti sąlygas visiems dalyviams ir suinteresuotoms
šalims išsakyti savo nuomonę;



Pasiekti, kad visi potencialūs projekto dalyviai ir
partneriai rastų bendrą interesą iškeltai problemai
spręsti ir sutartų dėl projekto idėjos ir tikslo.

PROBLEMŲ MEDIS


Loginis-analitinis idėjų generavimo metodas;



Nagrinėjamoji problema, tema ar objektas suskaidomas
į sudedamąsias dalis, parodoma jų tarpusavio
priklausomybė;



Naudojamas parodyti ryšiui tarp priemonių ir rezultatų,
kurie savo ruožtu yra priemonės bendresniam tikslui
siekti;



Sprendimo priėmimo
racionalesnis.



Leidžia identifikuoti esmines problemos atsiradimo
priežastis



Hierarchinis problemų pavaizdavimas su aiškiais
“priežasties – padarinio” ryšiais tarp atskirų problemų



Metodo atlikimo taisyklės:

procesas

tampa

aiškesnis,

 Jei problema yra priežastis, ji yra “žemesnio
lygio” problema ir pavaizduojama pasirinktos
problemos apačioje.
 Jei problema yra padarinys, ji yra “aukštesnio
lygio” problema ir pavaizduojama virš pasirinktos
problemos.
 Jei problema nėra nei priežastis nei padarinys, ji
pavaizduojama tame pačiame lygyje.
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•

Nei viena problema neegzistuoja savaime – ji visuomet
yra priežasčių ir pasekmių grandinės dalis.

•

Problemų analizės ir loginių "problemų - pasekmių"
ryšių numatymas bei aiškus jų atvaizdavimas yra
pamatas teisingam projekto struktūros numatymui.

•

Labai svarbu teisingai suformuluoti pagrindinę
problemą – problemų medžio kamieną, arba dar
vadinamą „įeities tašką“. Jei problema nustatyta
klaidingai, tai ir sprendimai bus klaidingi. Todėl svarbu
yra teisingai atrinkti problemą ir ją išreikšti kuo
konkrečiau.

PROBLEMA = NEPAGEIDAUJAMA SITUACIJA

PROBLEMA turi būti apibrėžiama kaip egzistuojanti
nepageidaujama situacija, o ne kaip sprendimo nebuvimas
(arba pageidaujamos ateities situacijos nebuvimas)

Pavyzdys:
1) NE – „neatvažiuoja pas mus turistai“, TAIP – „mūsų vietovė
nepatraukli turistams“
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Jūsų situacijos/projektų problemos:
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PROBLEMŲ ANALIZĖ: KAS PO KO?
1. Išgryninama probleminė sritis
2. Išvardijamas idėjos apie tai, kas sukelia problemą ir
kam daro poveikį
3. Teiginiai sugrupuojami vertikaliai pagal atskiras
tikslines grupes arba sektorius ( apačioje- priežastys,
viršuje- pasekmės, padariniai)
4. Logiškai jungiant atskirus teiginius nustatoma problemų
hierarchija
5. Hierarchinė struktūra peržiūrima ir įsitikinama ar
pradinė problema yra pradinė
6. Pavaizduojama diagramoje
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Žemas gyventojų
pajamų lygis

Žemas užimtumo
lygis

Žinių apie įmonių
steigimą ir veiklą stoka

Žemas gyventojų
verslumo lygis

Investicijų į regioną
stoka

Pradinio kapitalo
stoka

Nepalanki teisinė
aplinka

Didelės socialinės išmokos
– žema motyvacija dirbti

Nepakankamai išvystytos
viešosios paslaugos verslui

Nedidelė paslaugų
įvairovė

Žema paslaugų
kokybė

Trūksta informacijos apie
tokių paslaugų buvimą

Nekvalifikuoti
darbuotojai

Paslaugų turinys
neatitinka poreikių

Paslaugos pateikiamos
sunkiai suprantamais
žodžiais ir terminais

Santykinai žemesnės
pajamos

Neadekvati mokymo
įranga

Nedidelis paslaugų
prieinamumas

Problemos padariniai

Socialinė atskirtis
Sunkumai prisitaikant
prie besikeičiančios
darbo rinkos situacijos

Problemos padariniai

Darbo jėgos
kvalifikacija
neatitinka rinkos
poreikių

Projekto
problema

Nepakankama
dėstytojų kvalifikacija

Nepakankamai
kokybiška mokymo
medžiaga

Problemos priežastys
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TIKSLINĖ PROJEKTO GRUPĖ
Tai asmenų ir institucijų, sugrupuotų pagal vienokius ar
kitokius požymius, kuriai skirtas projektas ir kuri turi gauti
naudą iš projekto rezultatų ir pasekmių.



Tikslinę grupę būtina kuo aiškiau apibrėžti. Galimi
kriterijai: geografiniai, amžiaus, socialinio statuso,
užimtumo, ir pan.



Dažniausiai geriau orientuotis į vieną tikslinę grupę,
nes tada lengviau suderinti partnerių interesus ir
atrinkti vieną problemą.



Projektai turi būti skirti tikslinėms grupėms, kurios
nurodytos finansuotojo gairėse paraiškų teikėjams.
Rengiant projektus reikalinga pasirinkti tikslines
grupes, jas apibūdinti ir pagrįsti jų pasirinkimą.

PROJEKTO PARTNERIAI
Potencialūs partneriai dažniausiai išryškėja suinteresuotų šalių
analizės metu. Kaip jau buvo minėta, geriausia partnerių
ieškoti tarp tų organizacijų ar grupių, iš kurių projektas
sulauks daugiausia paramos ir kurių veikla susijusi su
problemine projekto sritimi.

Partnerių pasirinkimas


Įgūdžiai ir ištekliai. Ką jie gali pasiūlyti? Ar jie turi
rimtų įgūdžių ir išteklių (piniginių ir nepiniginių?)



Papildomumas. Ar
projektui ką nors?



Motyvacija. Kokios yra
socialinės, psichologinės



Reputacija. Ar jie sugebės vykdyti įsipareigojimus? Ar
jie turi darbo projektuose patirties?

jų

įgūdžiai

ir

paskatos

ištekliai
–

teikia

materialinės,
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Aiškiai apibrėžkite kiekvieno partnerio indėlį į projektą ir jų
bendradarbiavimo motyvus.

Galimos klaidos:
•

Tinkamai neišanalizuotos suinteresuotos šalys,

•

Neįtraukti
svarbūs
įgyvendinti projektą,

•

Projekto partneriai painiojami su paslaugų/prekių
tiekėjais,

•

Per daug partnerių, apkraunamas projekto valdymas,

•

Nesuderinti partnerių interesai ir lūkesčiai,

•

Neaiškus partnerių vaidmuo projekte.

partneriai,

galintys

padėti
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PROJEKTO UŢDAVINIAI:
•

Uždaviniai – tai konkretūs teiginiai, detalizuojantys
tikslų įgyvendinimo būdus.

•

Kartais uždaviniais gali būti trumpalaikiai tam tikro
etapo tikslai.

•

Turi būti aiškiai identifikuota grupė, su kuria susiję
uždaviniai, apibrėžti uždavinių įgyvendinimo etapai
laiko atžvilgiu, nustatyta uždavinių įgyvendinimo data.

UŢDAVINIŲ MEDIS
•

Sudaromas problemų medžio pagrindu performuluojant
teiginius, apibrėžiančius nepageidautinus, negatyvius
reiškinius ( problemų priežastis) į teiginius, nusakančius
siektiną padėtį ar būseną ( veiksmus ir rezultatus)

•

Jeigu sunku vieną ar kitą problemą „konvertuoti“ į
uždavinį, tai gali reikšti, kad problema netiksliai
suformuluota ar per daug bendra.

•

Užbaigtas uždavinių medis išsamiai išreikš siektiną,
pageidaujamą padėtį, o atskiros jo šakos (stulpeliai)
parodys būdus pirminei problemai išspręsti.

UŢDAVINIŲ RYŠYS SU PROBLEMŲ MEDŢIU
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UŢDAVINIŲ KRITERIJAI:
•

KONKRETŪS: susiję tik su viena veiklos sritimi, vienu
etapu.

•

PAMATUOJAMI:
galimi
įvertinti
kriterijais, išmatuojamais rodikliais.

•

PASIEKIAMI: organizacijos ir partnerių kompetencija
turi būti pakankama rezultatams pasiekti.

•

REALISTIŠKI: uţdaviniai turi būti tokie, kad konkreti
komanda galėtų juos įgyvendinti konkrečiu laiku, jie
turi būti realūs ir įgyvendinami.

•

TERMINUOTI: uţdaviniai
uţsibrėţto laiko rėmuose.

turi

būti

konkrečiais

įgyvendinami

Atsižvelgiant į visus minėtus kriterijus, išvardyti uždaviniai
turėtų būti skaidomi į konkretesnius ţingsnius – veiklas,
kurias lengviau planuoti, kontroliuoti jų įgyvendinimą.
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UŢDAVINIO MEDŢIO PAVYZDYS

PROJEKTO STRATEGIJOS PASIRINKIMAS
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NUO PROJEKTO FORMULAVIMO IKI IDENTIFIKAVIMO
•

Identifikavimo etapo produktai – problemų analizė,
suinteresuotų šalių analizė, uždavinių analizė ir
parinkta projekto strategija ir tikslas - panaudojami
projekto loginės struktūros sudarymui, kuriai pasiekti
laikomasi šių veiksmų sekos:

•

Projekto logikos suformavimas;

•

Rodiklių nustatymas;

•

Prielaidų numatymas;

•

Loginės struktūros matricos sudarymas.

Loginės struktūros matrica
•

Išdėsto tikslus ir rezultatus

•

Pateikia projekto idėjų rinkinį

•

Padeda palyginti pasirinkimų alternatyvas, įskaitant
pasirinkimą nepritarti projekto vykdymui

•

Pateikia aiškų, trumpą ir logišką pasiūlyto projekto
apibūdinimą

•

Padeda nustatyti galimą projekto įgyvendinimo riziką

20
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VERTIKALI PROJEKTO LOGIKA

Dalys

Apibrėţimas

Pavyzdţiai (paraiškose nurodomi
pavyzdţiai turi būti konkretesni)

(Bendrieji)
tikslai

Ilgesnio
laikotarpio
nauda
tiesioginiams ir
netiesioginiams
naudos
gavėjams

Padidinti (tam tikrų) specialistų
įsidarbinimo galimybes (tam tikrose)
rinkose, skatinti partnerystę tarp
mokslo ir studijų institucijų ir verslo
įmonių (tam tikrose) srityse

(Specifiniai)
uždaviniai

Vidutinio
laikotarpio
nauda
tikslinėms
grupėms

Atnaujinti (tam tikrų) specialistų
kvalifikaciją, pagerinti (tam tikrų)
mokymo/studijų kokybę

Rezultatai

Suteiktos
paslaugos,
įsigyta įranga

Parengtos/atnaujintos
studijų/mokymo programos, atliktos
stažuotės
įmonėse,
apmokyti
specialistai

Veiklos

Specifinės
veiklos, skirtos
rezultatams
pasiekti

Užregistruoti
dalyvius,
įsigyti
mokymo
priemones,
surengti
užsiėmimus, atlikti vertinimą, t.t.
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Dalys

Apibrėţimas

Pavyzdţiai

Bendrieji
tikslai

Ilgo
laikotarpio
nauda
tiesioginiams
ir
netiesioginiams
naudos gavėjams

Padidinti
užimtumą,
įmonių
konkurencingumą; pagerinti verslo
aplinką;
skatinti
informacinės
visuomenės plėtrą

Specifiniai
uždaviniai

Vidutinio
laikotarpio nauda
tiesioginiams
projekto naudos
gavėjams

Padidinti
interneto
paslaugų
prieinamumą;
gerinti
viešųjų
paslaugu kokybę ir įvairovę; sukurti/
išsaugoti darbo vietas;

Rezultatai

Suteiktos
paslaugos, įsigyta
įranga,
atlikti
statybos darbai

Sukurti naują paslaugą; įrengti
duomenų perdavimo tinklą; įrengti
viešuosius prieigos taškus; ...

Veiklos

Specifinės
veiklos,
skirtos
rezultatams
pasiekti

Pirkti įrangą; rekonstruoti patalpas;
atlikti tyrimus; … (pagrinde viešieji
pirkimai + projekto administravimas)

pritraukti privatų kapitalą
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LOGINĖS STRUKTŪROS MATRICA – PILDYMO TVARKA

Intervencijos
logika

Rodikliai

Informacijos
šaltiniai

Prielaidos

2

7

8

1
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10

6

3
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12

5

13

14

15

16
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Patarimai
•

Nepainioti tikslų
pasiekimais

su

uždaviniais

o

rezultatų

su

•

Uždaviniai privalo tiesiogiai sietis ir įtakoti numatytą
problemų sprendimą

•

Apgalvoti projekto veiklų ir rezultatų sekimo, tikrinimo
ir kontrolės procedūras, jų informacijos šaltinius

•

Įvertinti
ekonominius,
techninius, kultūrinius,
gamtinius veiksnius

•

Apžvelgti galimus trikdžius ( darbymetis, atostogos,
metų laikas)

•

Įvertinti projekto tęstinumo galimybes

finansinius,
politinius,
socialinius, vadybos ir
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How shall I manage a project?

Projects don‘t like
to be managed

Projects

Will the project manage me?

people don‘t like to be managed
things don’t do what is expected
something breaks when you need it
what can go wrong, goes wrong
sometimes even you don’t want to do it
unexpected happens at the worst times
But – on the other hand:
bridges and houses are built
newspapers are published every day
and
people fall in love and get babies
1

2

Version: 2010-12-14

Projects

Projects
There are many books, websites, lectures about

Peter Rebernik

„Project Management“

General Secretary of EUSCEA

There are many differences for projects concerning e.g.

European Science Events Association

>> Expedition to the North or South Pole

www.euscea.org

>> Product development
>> Political elections

And who are you?

>> Marketing efforts
>> Scientific research

Tell me about your project management

>> Projects for the European Commission
>> and your ideas….

3

Peter Rebernik, EUSCEA General Secretary
Vienna, Austria, office@euscea.org

Projects

4

Projects
Example:
(a project for the European Commission)

Let’s start with the specifications for an example project
- then we will discuss steps to come to a project structure

The European Commission (client, orderer)

- and to come to project management ideas, tools, problems

defines what it wants in a „call for proposals“:

- and – if we have time – you work on another example

* Description, Objectives, Expected Impact
* Deadline for Delivery

OK?

* Maximum Budget
Any questions, ideas, comments?

and possibly limitations:
* e.g. how many projects, how many partners
5
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Projects

Projects

Call text: read carefully – otherwise…
Expected impact:

SiS-2008-3.0.3.1. Encouraging co-operation and networking between
scientific events organisers on public engagement with science

This activity aims at rationalising and coordinating the main
scientific events and exhibitions organised at National and local
level,

Description of topic: (normally not so many words on a slide, but exception)
Science museums, science centres, libraries and organizers of science events in
Europe have been developing valuable know-how in communicating science to the
public, and in particular to the young people through interactive exhibitions or events
which address the interests and concerns of citizens.
More synergies are needed, between these key actors to develop ambitious projects
at the European level.
Activities supported under this topic should focus on the association of science
concepts with citizens' debates and participative democracy tools.
The Commission invites the science museums and science centres to choose topics
of particular interest to European citizens (e.g. energy provision and consumption,
environment and public health protection, nanotechnology development, etc ) and to
engage in particular in two-way communication with citizens and civil society
organisations in the framework of the project.
Inclusion in the proposal of actions focusing on the interface between education and
entertainment, and which link national science events and science musea/centres
will be considered positively in the evaluation.

at maximising their impact among the public at European level;
at permitting the public to express its views and questions on the
specific topics dealt with;
at developing or linking with entertainment events for young
people that can include science learning aspects;
at contributing to greater visibility or European research by
bringing together experiences and tools of science centres/musea/
events' organisers.
The broadest coverage of EU Member States and Associated
countries is expected, in order to generate a European impact.
7

Projects
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WOW – and now?

Projects

We need an idea how to implement the requirements:
1. This is the main concept of the project!

Deadline: Tuesday 18 March 2008 at 17.00.00, Brussels local time.

2. Then we have to find partner/persons with the required qualities,
Funded: At least 4 proposals

3. then we have to define what everybody should do;

Consortium: At least 3 independent legal entities, each of which is
established in a MS or AC, and no two of which are established in
the same MS or AC from at least 3 different countries.

4. with what resources (time, persons, money, machines…);
5. then we have to find ways how to control the project/quality;
6. after all this, we have to define a time-line for all partners and
resources;

Budget: 3,12 mio Euro

7. and we have to define the results delivered at all times and in the end –
8. how to disseminate/report the (intermediate) results;
9. and then: who gets the credit, who will be punished
10. and what to do that NEVERTHELESS all humans feel happy… (????)
9

PROJECT BASICS:

Projects
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WOW – and now?

Quality

Projects

We need an idea how to implement the requirements:
1. This is the main concept of the project!
2. Then we have to find partner/persons with the required qualities,
3. then we have to define what everybody should do;
4. with what resources (time, persons, money, machines…);
Resources

5. then we have to find ways how to control the project/quality;

Time, deadlines

6. after all this, we have to define a time-line for all partners and
resources;

Main Phases:

7. and we have to define the results delivered at all times and in the end –

>> Project Start

8. how to disseminate/report the (intermediate) results;

>> Project Implementation

9. and then: who gets the credit, who will be punished

>> Project Finalisation

10. and what to do that NEVERTHELESS all humans feel happy… (????)
11
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9. and then: who gets the credit, who will be punished

Projects

Projects

This sounds cynical…. but…
1. This is the main concept of the project!

It makes us think about problems, risks,
disappointments
about special achievements – wouldn’t it be great…

How can we achieve the objectives?

>> SO: what would be a failure, what would be beside
the goal…

What ideas do we have – what is already there, what has to be created?
Let’s start an “iterative process” – having an idea, finding solutions,
stating resources, times, persons, experts – what is needed at each step
to hand over to the next step.

>> who (partner) and what work is the most
endangered
>> and most important for success

What has to be done, what resources needed, in time to come to the
result at the final deadline.

>> draw a map of all stakeholders, surroundings, VIPs
and their influences in good/bad ways – and what to do
about it, how to inform, to work with them

Make an overall picture, diagram of the concept.

13
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Projects

Projects
Search for Partners
Recommended: Every consortium partner, every participating
responsible person could lay down, even in writing, what are
the interests, why is s/he participating in this project, what are
the personal objectives and reasons, what do they think that
they get out of the project.

2. Then we have to find partner/persons with the required qualities,
What partners/institutions or persons are the best to assist in this
concept?

Recommended: Each partner should periodically tell, how much
resources (personnel, budget etc.) is needed for each activity or
task and when the results will be delivered and in what form.

What qualifications should they have, what expertise, how reliable,
how sensitive to the project’s success?
How about the different “cultures” of these persons/partners –
regarding responsibility, emphasis on work/deadlines/precision?

The “Partners’ Manual” and other documents should contain
graphics, diagrams, pictures as much as possible, also to make
people read the rest.

How about working together – knowing each other – how can teams
be created (in informal meetings…)?

15
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Projects

Projects

3. then we have to define what everybody should do;
4. with what resources (time, persons, money, machines…);
Definition of “work packages” (WP)
Define for each WP its objectives, work, connection to other work
packages, results, time line.

Define the resources for all work packages

Define responsibilities: work package leader, connected other
partners, “third parties” or sub-contractors

Define the needed resources at all times – e.g. months, quarters,
years – especially financial and personal resources

Define resources: persons, person months when and where, budget
for travelling, meetings, producing, “other costs” and “indirect
costs”

Define the risks and what happens, if the resources are not here at
the needed times, in the needed amounts

Define the sum of all resources

Define “Deliverables” at intermediate times

17
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Projects

Projects

5. then we have to find ways how to control the project/quality;

6. after all this, we have to define a time-line for all partners and resources;

Define a “controlling” institution, person

Define finally the time line, durations, deadlines.

Define its independence

When which activity has to start, to have its highlight, its end, the
presentation or handing-over of (intermediate) results?

Define its methods, goals, data to be controlled

How to guarantee the availability of resources (persons, machines,
finances)?

Define the necessary, minimum/maximum quality
Define the cooperation of all partners with the controllers

What to do, if the deadlines are shifted, resources not available –
risk management, risk assessment, “watchdog” functions

Define the periodicity of the controlling – and the feedback to the
involved partners – and the way how this feedback is integrated
Define the possible reactions at what times and how to react to the
controlling results
Documentation on all levels, main level: Project Book
Define measures in-time to prohibit failures – or to tell about
penalties…
19

Projects

20

8. how to disseminate/report the (intermediate) results;

7. and we have to define the results delivered at all times and in the end –
Definition of (intermediate) results, who delivers, when and to whom
in what form?

Projects

Definition target groups for the dissemination (“everybody” is NOT
a target group)
Define methods to reach the target group.

What are the measures, the effective penalties for delays, for not
delivering, for low quality? In advance and after…

Define objectives (measurable and qualitative) what each target
group should know, and if they should do something…

Hand-Book – Partners’ Manual

Define appropriate resources, cooperations…

Project Book/diary/blog – twitter – facebook: All necessary documents,
graphs, contracts should be compiled in the “Project Book”, which might
have three versions: Version A for the coordinator/project manager,
version B for the Partners, version C for the “Client”.

Define the use of media: paper, TV, radio, web (web 2.0)
What special reporting does the client (Commission) need: financial
and activity reporting, time sheets for employees, lists of all
invoices, travel reports, comparisons to planned and achieved
results

21
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Projects

Projects

10. and what to do that NEVERTHELESS all persons feel happy… (????)
10. and what to do that NEVERTHELESS all persons feel happy… (????)
Keep in mind: All projects are based on the capabilities
of people in their institutions/surroundings.

Culture of a project:

Therefore do your best to think what makes these
people “happy”.

strict/formal vs. liberal/open
Bureaucratic/controlled vs. chaotic/improvised

Start with collecting (formal, informally) the wishes, the
prospects, the INTERESTS of all persons and
institutions concerned – in this project – and try to
balance them out…

And:
How and when people meet, titles, evenings, families

Define the right ways for internal communication:
personal meetings in groups and one-to-one,
telephone/Skype/chat, blogs, video conferences… when
and how and where…

ethical/gender principles
How to evaluate, how to decide, how to control, how to act
How and what to document, pictures, videos, for whom

Try to have rewards (and threatening penalties) at all
intermediate times for all involved persons – in ways
appreciated by these persons

How about a mascot, how about humour…
23
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Projects

Projects

AGAIN now: WOW…

Additional Issues:
>> IPR – Intellectual Property Rights
Exploitation without profit (publications, workshops, input for next science
projects)
Exploitation with profit (new product, new company – spin-off, licences,
patents)

We need an idea how to implement the requirements:

>> Revenues

4. with what resources (time, persons, money, machines…);

How to handle revenues (entrance fees, selling products, sponsoring) and
how to distribute/report these revenues

5. then we have to find ways how to control the project/quality;

>> Banking issues

6. after all this, we have to define a time-line for all partners and
resources;

Costs and revenues from banks, from deposits, from investments

7. and we have to define the results delivered at all times and in the end –

>> Ethical and legal values

8. how to disseminate/report the (intermediate) results;

Minorities, gender (in responsible positions), ethical issues (children, use
of personal data), legal problems in different countries

9. and then: who gets the credit, who will be punished

1. This is the main concept of the project!
2. Then we have to find partner/persons with the required qualities,
3. then we have to define what everybody should do;

10. and what to do that NEVERTHELESS all humans feel happy… (????)
25
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Remember the call of the Commission:

Projects

Projects

SiS-2008-3.0.3.1. Encouraging co-operation and networking between
scientific events organisers on public engagement with science

EUSCEA

Our EUSCEA answer – idea – proposal – project:

European Science Events
Association

Currently 100 member
institutions

(1) Science Parliaments in 29 cities about “life sciences”
(2) Cooperation of two science festivals in two different cities with their
scientists to create new science presentations for the public about “life
sciences”

from 36 countries
Based in Vienna, Austria
www.euscea.org

(3) To evaluate all events with a “impact comparison study”
(4) To organise great finals at the European Parliament for the (2)
delegates of the 29 science parliaments plus showing the presentations
in the near-by museum
27

28

Projects

Projects

Work Packages of 2WAYS
WP 1 “Coordination” (Austria)
Participant No.

WP2 “Science Parliaments” (Germany)
WP3 “Presentations” (Denmark)

1 (coordinator)

Participant organisation name

country

abbreviation

European Science Events Association

AT

EUSCEA

WP4 “Scientific Quality and Selection” (Spain)

2

Wissenschaft im Dialog

DE

WID

WP5 “Impact Comparison Study” (Finland)

3

Dansk Naturvidenskabsformidling

DK

DNF

WP6 “Finals” (Israel)

4

Fundació Catalana Recerca I Innovació

ES

FCRI

WP7 “Communication and Website” (Sweden)

5

Heureka Science Museum

FI

HSM

6

Bernard Bloomfield Science Museum Jerusalem

IL

BSMJ

7

Agadem AB

SE

AGA

Amount: 996.600 Euros – two year project – 2009 and 2010
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CONTENTS of the proposal/DoW

Projects

Projects

1.1.2 Objectives
The objectives of the project 2WAYS are: …

1.3 Quality and effectiveness of the co-ordination mechanisms,
associated work plan

1.1.3 Milestones (Mx) and Project Phase and Activities
The project 2WAYS has a duration of 24 months and consists of the
following phases:

1.3.1 Overall strategy of the work plan
1.3.2 Timing of the different work packages and their components
1.3.3 Detailed work description broken down into work packages

>> PHASE A - PREPARATION:
M1: Call - M2: Selection – M3: Launch

1.3a Work package list
1.3b Deliverables List
1.3c List of milestones

>> PHASE B – FESTIVALS IN EUROPE:
Exchange – Parliaments – Survey – Voting
M4: Intermediate Milestone half-way

1.3d Work package descriptions
1.3e Summary of staff effort
1.3.4 Graphical presentation of the components showing their
interdependencies
1.3.5 Description of significant risks, and associated contingency
plans

>> PHASE C - FINALS:
M5: Finals

31

32

Projects

Projects
3. Impact
3.1 Expected impacts listed in the work programme
3.1.1 Comparison of expected impact of call and project
3.1.2 Impact activities

2. Implementation
2.1 Management structure and procedures
2.1.1 Project Management Team (PMT)
2.1.2 Team of Pairs of Partners
2.1.3 Science Advisory Board

3.2 Spreading excellence, exploiting results, disseminating
knowledge

2.2 Individual participants

4. Ethical Issues

2.3 Consortium as a whole
2.3.1 Composition of the consortium, role of the participants
2.3.2 Sub-contracting and” third parties linked to a beneficiary”
2.4 Resources to be committed
2.4.1 Financial Plan
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Projects

Projects
1 page Outline of a Project Concept:
1 year project, 40.000 Euros
objectives, time-line, results, use of budget

Now, we are building groups:
Group A: birthday in January – February
Group B: birthday in March - April
Group C: birthday in May - June
Group D: birthday in July – August
Group E: birthday in September – October
Group F: birthday in November - December

A: “Pupils (16-18 yrs) meet Scientists to learn
about the profession of scientists”
B: “University Day of Open Doors every two months,
showing science news”
C: “Training workshops for scientists to learn
how to become good science communicators”
D: “Travelling science exhibition in Lithuanian cities:
Vilnius, Kaunas, Palanga, Klaipeda”
E: “Study on the attitude towards science among Lithuanian
top and middle managers including dissemination of results”
F: “Programme for Lithuanian policy makers to visit universities,
laboratories and research institutes”
35
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PROJECT BASICS:

Remember:

Projects
Quality

Projects

We need an idea how to implement the requirements:
1. This is the main concept of the project!
2. Then we have to find partner/persons with the required
qualities,
3. then we have to define what everybody should do;
4. with what resources (time, persons, money, machines…);

Resources

5. then we have to find ways how to control the project/quality;

Time, deadlines

6. after all this, we have to define a time-line for all partners
and resources;

Main Phases:
>> Project Start

7. and we have to define the results delivered at all times and
in the end –

>> Project Implementation

8. how to disseminate/report the (intermediate) results;

>> Project Finalisation

9. and then: who gets the credit, who will be punished
37

Present shortly:

10. and what to do that NEVERTHELESS all humans feel
happy… (????)

Projects
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Projects

A: “Pupils (16-18 yrs) meet Scientists to learn
about the profession of scientists”
B: “University Day of Open Doors every two months,
showing science news”

Discussion

C: “Training workshops for scientists to learn
how to become good science communicators”
D: “Travelling science exhibition in Lithuanian cities:
Vilnius, Kaunas, Palanga, Klaipeda”
E: “Study on the attitude towards science among Lithuanian
top and middle managers including dissemination of results”
F: “Programme for Lithuanian policy makers to visit universities,
laboratories and research institutes”
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Projects

Projects

THANK you
for listening
Peter Rebernik
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