Pilootprojekti kirjelduse vorm
●

Nimi

Mõelda välja siis, kui sisu enam-vähem paigas on. Võiks olla piisavalt lühike, kuid sellest
hoolimata projekti sisu edasi andev.
●

Sihtgrupp

Kes on pilootprojekti sihtgrupiks? Kirjeldus peaks olema võimalikult konkreetne, tuues
mh välja sihtgrupi oletatava suuruse segmentide lõikes.
●

Probleemi(de) kirjeldus

Millised on lahendamist vajavad probleemid? Välja on tarvis tuua täpne kirjeldus ja
ilmestada seda võimaluse korral väliste allikatega (nt varasemalt läbi viidud uuringud).
Probleem peab olema kirjeldatud viisil, et igaüks sellest aru saab. Seega tuleks lisada nii
palju üldise tausta kirjeldust, kui on tarvis probleemi paremaks mõistmiseks (nt
üldülevaade sellest, kuidas on tänased õppekavad üles ehitatud vmt).
●

Eesmärgid ja väärtuspakkumine

Kirjeldada projekti eesmärke: üldist (mis on see suurem ja laiem teema, mida lahendata
püütakse) ja konkreetseid (mis on konkreetselt selle projekti tegevustega seotud).
Millist (lisand)väärtust projekti elluviimine loob?
●

Peamised tegevused

Milliseid tegevusi on tarvis ellu viia, et eesmärke täita? Tegevused peavad olema
spetsiifilised – ajastatud ja varustatud vastutajaga.
●

Oodatavad tulemused ja mõõdikud

Mis projekti elluviimise tulemusena muutub? Kuidas seda muutust mõõta (millised on
vastavad näitajad – indikaatorid)? Millele tuginedes võib öelda, et projekt oli edukas?
Millele tuginedes on võimalik otsustada, kas laiendada projekti teistesse valdkondadesse,
linnaosadesse või mujale (ehk millele tuginedes saab öelda, et pilootprojekti võiks
skaleerima hakata)?
●

Partnerid

Kes on projekti elluviimise seisukohalt võtmepartnerid ja mis on nende roll? Mida neilt
oodatakse, milliseid tegevusi peaksid nad ellu viima?
●

Kommunikatsioon

Kellele ja kuidas projekti tegevustest teada antakse? Kuidas toimub projekti meeskonna
sisene suhtlus? Millised on erinevatele sihtgruppidele edastavad sõnumid?
●

Finantsid

Kas projekt teenib tulu? Kuidas ja kui palju?

Millised on peamised kuluartiklid ja kui suured need on?
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Näidata ära, kas projekt jääb plussi, miinusesse või nulli (mittetulunduslike projektide
puhul kehtib tavaliselt viimane).
●

Meeskond

Kes kuulub projekti meeskonda? Millised on nende teadmised ja oskused? Milline on
nende kompetents projekti ellu viimiseks?

