Vprašanja za vodilo pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije kot pri samem načrtovanju projekta: kaj, kako, kdo, kdaj in koliko? Torej, kaj želim s projektom doseči? Kako bomo to dosegel? Kdo (vse) bo to dosegel?
Kdaj bomo to naredili? In koliko tak projekt stane? Na kratko, kako je s petimi k-ji?
Pri načrtovanju projekta je lahko v veliko pomoč skica idej in načrtov z naslednjimi okenci: prijavitelji/izvajalci, partnerji/(izvajalci), ciljna skupina/udeleženci, cilji in metode za njihov doseg, aktivnosti, rezultati, čas, finance (proračun projekta in potencialni financerji).
Zapomni si: veliko lažje je izpolnjevati razpis in ga izpolniti dobro, če si v naprej razjasniš vse faze projekta!
Ob pisanju se poskušaj postaviti v vlogo člana komisije, ki presoja gomilo dobro in slabo spisanih projektov, pri tem pa je še časovno omejen! Tudi on/a se bo v besedilu orientiral/a na podlagi petih 'k-jev' in dodatnega splošnega vprašanja: ali projekt zadosti prioritetam razpisa? Zato ne dolgovezi in skušaj svoje besedilo čimbolj izčistiti.
Pri pisanju pomni: Več je manj! Nauči se jasno in jedrnato opisati svoj projekt, seveda pa imej vedno v mislih, na kakšen tip razpisa se prijavljaš.

NASVETI ZA PREDPRIPRAVO NA PROJEKT:
* Pazi, da boš dobro preučil in razumel prioritete razpisodajalca ter njegove vzroke za financiranje,
* Vedi, da se na razpis prijavlja mnogo organizacij, zato mora tvoja projektna prijava izpolnjevati vse potrebne kriterije, če želiš, da bo uspešna,
* Pazi, da bo zaprošen znesek sofinaciranja v skladu z določenim minimumom in maksimumom v razpisu. Preveri povprečno višino podeljenih donacij določenega financerja v preteklosti,
* Načrtuj vnaprej, da ne boš hitel s pisanjem in donatorju prijavo oddal z napakami.

NASVETI ZA OPREDELITEV PROJEKTA:
* Pazi, da boš natančno opredelil, kaj načrtuješ in predvidevaš. Ne uporabljaj nerazumljivih, dvoumnih stavkov in splošnih opisov,
* Jasno definiraj stabilnost in nadaljevanje projekta po zaključku financiranja,
* Zapomni si, da problem, katerega želite rešiti s projektom, ni tvoj problem, ampak zadeva izbrane ciljne skupine, pa tudi širšo skupnost,
* Prikaži sodelovanje skupnosti v projektu,
* Pazi, da jasno navedeš, kako se bodo stvari spremenile oziroma, kako se bosta osrednji problem ter situacija rešila, izboljšala, ko bo projekt zaključen,
* Razmisli, kako boš dokazal, da je tvoj projekt uspešen; kaj in kako boš ovrednotil in meril,
* Dobro opredeli, kaj bo potrebno za rešitev problema, torej,
tore kaj vse boš potreboval za
izvedbo projekta. Sredstva se morajo naravnost nanašati na projektne aktivnosti'
* Pazi, da bo projektna prijava v okviru tvojih zmožnosti (tako kadrovsko kot materialno in finančno),
* Navedi, s kakšnimi oziroma s katerimi sredstvi že razpolagaš, oziroma ali imaš sredstva že zagotovljena in od koga. Lahko so to finančna sredstva ali pa prispevki v naravi, donacijah ipd.,
* Prikaži sliko, ki bo prepričala financerje, da se z dodeljeno podporo pridružujejo zmagovalni ekipi, ne pa vkrcavajo na potapljajočo se ladjo,
* Poudari
Pou pomembne dosežke in reference organizacije ter vseh izvajalcev projekta, posebej
tiste, ki so bodisi neposredno bodisi posredno povezani s temo projekta,
* Napiši tudi probleme in ovire, ki se lahko pojavijo med projektom, ob tem pa ne pozabi navesti prepričljivih in izvedljivih rešitev. Vedi, da je sposobnost predvidevanja možnih ovir in problemov znak sofisticiranega
in profesionalnega projekta,
* Načrtovanje naj ne bo pretirano optimistično! Tekom načrtovanja je potrebno razmisliti o lastnih finančnih, kadrovskih in časovnih zmožnostih za izvajanje aktivnosti. Ne precenjuj se!,
* Pokaži, da veš, kdo in kaj poleg tebe dela na tem področju,
* Ne dolgovezi.
Število strani ne bo odločilo o uspešnosti projekta,
dolg
* Pokaži, da imaš rad svoje delo in da zares želiš narediti pozitivne spremembe na določenem
področju. Vendar kljub temu ne pretiravaj s čustvi!

NASVETI ZA PREGLED PROJEKTNE PRIJAVE:
* Prosi prijatelja ali sodelavca, da prebere in pregleda tvojo projektno prijavo; najbolje nekoga, ki ni seznanjen s projektom, saj bo tako kot ocenjevalci moral dobiti vse potrebne informacije, da bo lahko podal
mnenje in oceno projekta,
* Pazi, da bo tvoja prijava popolna, prijavnica v celoti in pravilno izpolnjena, vse priloge priložene, dokumentacija podpisana in ožigosana na zahtevanih mestih. Naj prijave ne izločijo zaradi tvoje površnosti ali
malomarnosti!

NASVETI ZA PISANJE PRIJAVE:
* Piši preprosto in se izogibaj žargonu,
žargon
* Uporabljaj kratke stavke,
* Uporabljaj raje aktiv kot pasiv; kadar je to možno. (npr. "organizirali bomo seminar," je bolje kot "seminar bo organiziran.")
* Preveri črkovanje in slovnico. Če veš, da nisi jezikovno podkovan, prosi nekoga, da pregleda projekt in popravi napak,
* Stavke, ki niso berljivi, raje zamenja,
* Ne pretiravaj,
* Piši jasno tudi za nepoznavalce področja,
kr
* Razloži kratice,
* Ton pisanja naj bo raje človeški kot pa akademski.

NASVETI ZA IZGLED PRIJAVE:
* Uporabljaj naslove in podnaslove dosledno, in sicer naj bodo vsi naslovi v isti obliki in velikosti pisave,
* Označi strani,
* Zveži ali spni dokumente v pravilnem zaporedju,
* Uporabljaj presledke in prazen prostor med poglavji,
* Uporabljaj
Uporab široke robove,
* Ne stiskaj teksta!,
* Uporabljaj obliko in velikost pisave, ki je lahko berljiva,
* Tvoja projektna prijava mora izgledati privlačno. Bralca mora vabiti k branju in ne odbijati od njega,
* Naj že naslov vabi in pritegne bralce, da bodo želeli izvedeti več o tvojem projektu.
Zloženko je v okviru projekta Aktivna sedanjost je prihodnost! pripravila Barbara Drole.
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Projekt Aktivna sedanjost je prihodnost! se je izvaja lv organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv, v sodelovanju s Knjižnico Šiška, ki je tudi finančno podprla izvedena predavanja. Poleg Knjižnice Šiška je
projekt finančno podprla tudi organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajali pa smo ga tudi s pomočjo Agencije IN.

