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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Μέρος Ερωτήσεις Η ιδέα σας 

Περιγραφή του 

έργου 

 

 

 

• Ποιο είναι το πλαίσιο της ιδέας 
του έργου σας; 

• Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες 
αντιμετωπίζετε με το έργο σας; 

• Σε ποια θέματα ή προβλήματα της 
τρέχουσας περιόδου το έργο σας 
θέλει να δώσει απάντηση; 

• Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου 
σας; 

• Ποια αποτελέσματα θέλετε να 
επιτύχετε μέχρι το τέλος του 
έργου; 

• Ποιος συμμετέχει στο έργο εκτός 
από τον οργανισμό σας; (π.χ. 
άλλοι συνεργάτες, συμμετέχοντες, 
εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.) 

• Ποια είναι η ομάδα-στόχος του 
έργου σας; 

• Με ποιο τρόπο το έργο σας είναι 
καινοτόμο ή συμπληρωματικό σε 
άλλα έργα; 

 

Διαδικασίες 

διαχείρισης 

• Πώς θα μοιραστείτε τις ευθύνες 
και τις εργασίες με τους εταίρους; 

• Πώς θα επικοινωνείτε στο πλαίσιο 
της συνεργασίας του έργου; 

• Θα συναντήσετε τους άλλους 
εταίρους; Πόσο συχνά; 
Διαδικτυακά ή δια ζώσης; 

• Με ποιο τρόπο πρόκειται να 
διαχειριστείτε τον χρόνο και τον 
προϋπολογισμό του έργου σας; 

 

Υλοποίηση 

• Πώς θα βεβαιωθείτε ότι το έργο 
επιτυγχάνει τα αποτελέσματά του; 

• Ποιες είναι οι συγκεκριμένες 
δραστηριότητες του έργου για την 
επίτευξη των προγραμματισμένων 
αποτελεσμάτων; 

 

Παρακολούθησ

η / Αξιολόγηση 

• Πώς θα παρακολουθείτε την 
πρόοδο του έργου και την 
ποιότητα των αποτελεσμάτων; 

• Πώς θα αξιολογήσετε εάν το έργο 
σας πέτυχε τους αναμενόμενους 
στόχους; 

• Πώς θα μετρήσετε την ποιότητα 
των αποτελεσμάτων του έργου 
σας; 

 



  
 

   
Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827 

 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

2 

• Ποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής 
του έργου σας και πώς θα τους 
αντιμετωπίσετε; 

Διάδοση 

• Πώς πρόκειται να διαδώσετε το 
έργο; 

• Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι της 
διάδοσης σας; 

• Τι είδους δραστηριότητες 
διάδοσης θα υλοποιήσετε στη 
διάρκεια ζωής του έργου σας για 
να μοιραστείτε τα αποτελέσματα 
του; 

• Με ποιο τρόπο θα είναι διαθέσιμα 
τα αποτελέσματα του έργου σε 
άλλους; 

 

Αντίκτυπο 

• Ποιος είναι ο αντίκτυπος του 
έργου σας στην ομάδα-στόχο / τον 
οργανισμό / τους εταίρους; 

• Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος του έργου σας; 

• Πώς θα μετρήσετε τον αντίκτυπο; 

 

Βιωσιμότητα 

• Πώς θα διασφαλίσετε τη 
βιωσιμότητα του έργου σας και 
των αποτελεσμάτων του; 

• Μπορούν τα αποτελέσματα του 
έργου σας να μεταφερθούν ή να 
προσαρμοστούν σε άλλα 
περιβάλλοντα; 

 

 


