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LOGIKA KONSTRUOWANIA MIKROPROJEKTU  

1 
• Pomysł na projekt 

2 
• Dobór odpowiedniego partnera 

3 
• Sformułowanie celów 

4 
• Wyszczególnienie grupy docelowej 

5 
• Określenie zadań merytorycznych 



LOGIKA KONSTRUOWANIA MIKROPROJEKTU  

6 
• Sprecyzowanie wskaźników mikroprojektu 

7 
• Zaplanowanie odpowiednich zasobów 

8 
• Sporządzenie harmonogramu 

9 
• Sporządzenie budżetu zadaniowego 



UZASADNIENIE MIKROPROJEKTU 

Czemu projekt ma służyć? 

Z jakimi problemami pogranicza PL-SK jest on 
związany? W jaki sposób, dzięki współpracy z 

partnerem zagranicznym zostanie on rozwiązany 

Jakich długoterminowych zmian można się 
spodziewać po osiągnięciu transgranicznych 

rezultatów projektu? 



CEL OGÓLNY PROJEKTU 

Określamy cel główny, który powinien być zgodny celami operacyjnymi 
osi priorytetowych 

Należy wskazać cel jaki planuje się osiągnąć dzięki realizacji 
mikroprojektu 

Cel to odpowiedź na pytania: co chcemy osiągnąć dzięki 
realizacji mikroprojektu? Czemu ma służyć mikroprojekt? 

Cel powinien być określony w kategoriach ogólnych oraz 
powinien być realistyczny 



CELE SZCZEGÓŁOWE 

Cele szczegółowe wyznaczają 
zamierzone rezultaty i opisują 
zmiany w sytuacji grup 
docelowych w porównaniu z 
sytuacją wyjściową 

Cele szczegółowe określają jaki 
na obecną sytuację będzie miał 
projekt zaraz po zakończeniu 
jego realizacji  

CEL MIKROPROJEKTU 
TO NIE JEST DZIAŁANIE 



GRUPY DOCELOWE 

Na etapie przygotowania mikroprojektu, 
należy opisać grupę osób, do których należy 
dotrzeć poprzez działania w mikroprojekcie i 

które będą korzystały z produktów 
mikroprojektu. Zaleca się aby grupę 

docelową określić z podziałem na osoby z 
Polski i osoby ze Słowacji  



WPŁYW TRANSGRANICZNY 

Wpływ transgraniczny to znaczenie mikroprojektu dla obszaru 
pogranicza po polskiej i słowackiej stronie wyrażone w zamierzonych 
rezultatach i oddziaływaniach na grupy docelowe 

Czy mikroprojekt przynosi korzyści odczuwalne po obu stronach 
granicy? 

Czy mikroprojekt przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności 
przygranicznych i wpływa na integrację społeczności regionów objętych 
programem? 

Czy mikroprojekt Stwarza podstawy dalszego rozwoju współpracy 
transgranicznej? 

Czy mikroprojektu tworzy trwałe struktury współpracy? 



mikroprojekt 

pomysł / 
wspólny 
problem   

cel główny  

rezultaty  działania 

budżet 



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 

1 
• Niewłaściwa konstrukcja budżetu zadaniowego –nieodpowiednie 

lub nieadekwatne wskaźniki produktu programu 

2 
• Lakoniczny opis uzasadnienia mikroprojektu 

3 
• Niewłaściwie określone cele mikroprojektu (brak powiązania 

pomiędzy celami a działaniami mikroprojektu) 

4 
• Wnioskodawca nie udowodnił wpływu transgranicznego 

5 
• Działania nie wpisują się w cele szczegółowe Programu 



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY cd. 

6 

• Dzielenie kosztów pomiędzy partnerów 
mikroprojektu 

7 
• Brak uzasadnienia wydatków  

8 

• Niewłaściwie przyporządkowanie 
wydatków do kategorii budżetowych 

• Zaplanowanie w mikroprojekcie 
cyklicznych wydarzeń/imprez 



Związek Euroregion „Tatry” 

ul. Sobieskiego 2 

34-400 Nowy Targ 

E-mail: pwt@euroregion.tatry.eu 
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Dziękuję za uwagę 


