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A PROJEKT
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A PROJEKT

Egyszeri célok megvalósításának
folyamata
Vállalati működés: hagyományos
vállalati rendszer vagy projekt keretében
Projektmenedzsment rendszerorientált
megközelítésben
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A PROJEKT

Rendszer

Projekt

Feladat

jól ismert

szokatlan

Munkatársak

kinevezett, ismert

változó, ideiglenes

Feladatkörök

kialakult minták

bizonytalan, változó

Szervezeti kultúra

szerep vagy hatalom

feladat

Munkakapcsolat

bejáratott együttműk.

eldöntendő

Hatáskörök

egyértelmű, pozíció sz.

nem mindig egyértelm.

Koordináció

hierarchikus

hálózat (mátrix)

Információforrás

kialakult, rutin

új, bizonytalan

Tanulás, változás

kívánatos

létfontosságú

Mozgatórugó

a rendsz. által fenntart. a rendsz. veszélyezteti

Időtávlat

hosszú távú

körülhatárolt, véges
5

A PROJEKTMENEDZSMENT

Projektmenedzsment:
a projekt által érintett funkcionális
szakterületek tevékenységének
integrálása.
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A PROJEKT

Projektnek tekintünk minden olyan feladatot, ill.
annak végrehajtását, ami eltér egy szervezet
szokásos, s így rutinjellegűnek nevezhető napi
tevékenységétől, és valamilyen egyszeri, komplex
feladatot jelent a szervezet számára
A projekt konkrét, általában egy meghatározott
költségvetési és időkereten belül elérendő cél
megvalósítására ideiglenes jelleggel
összeválogatott emberek és egyéb erőforrások
csoportja.
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A PROJEKT

egyszeri, nem ismétlődő,
összetett, komplex feladat,
egyértelműen, világosan meghatározott
célrendszere van,
adott költségvetési és időkerete van,
hozzárendelt erőforrásai vannak,
a feladat mérete, bonyolultsága,
jelentősége vagy egyedisége
meghatározó,
meghatározott kezdő és befejezési
időpontja van
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A PROJEKT

9

egyszer felmerülő problémák
egyszerűbb és hatékonyabb
megoldása,
a munka sikeresebb és hatékonyabb
megtervezése,
reálisabb prognózisok és értékelések,
a projekt kivitelezéséhez szükséges
eszközök jobb kézben tartása,
jobb tájékozottság.

10

A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI
A sikeres projektnek hármas követelményt kell teljesítenie: csak olyan projektek
szerepelhetnek sikerrel a pályázatokon, melyek relevánsak, megvalósíthatóak és
fenntarthatóak.
Relevancia: egy projekt releváns, ha kapcsolódik az ágazati, a nemzeti és az
Európai Uniós célokhoz, másrészről részletes problémaelemzéssel feltárt valós, a
kedvezményezettek igényeivel is találkozó szükségleteket elégít ki és a célok
nyilvánvalóan a célcsoport javát szolgálják.
Megvalósíthatóság: egy projekt megvalósítható, ha a célok reálisak, logikusak és
mérhetőek, figyelembe vették a megvalósítók a szervezeti és pénzügyi képességeit,
mérlegelték a kockázatokat és kidolgozták az ezeket csökkentő intézkedéseket.
Ugyancsak a projekt megvalósíthatóságával függ össze az ütemezés, a
munkamegosztás és a pénzügyi tervek egymással, valamint a célokkal és
lehetőségekkel

összhangban

álló

összpontosító monitoring kidolgozása.

megtervezése

és

a

releváns

célokra
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A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI

Fenntarthatóság: egy projekt fenntartható, ha a célcsoport számára a
megvalósulás során elért előnyök a projekt támogatásának lezárulása után is
megőrizhetők. Ehhez a projekttervezés során fel kell tárni és mérlegelni a
fenntarthatóságot befolyásoló tényezőket.
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A SIKERES PROJEKT KÖVETELMÉNYEI
Az Európai Unió támogatási rendszereinek eddigi működése során egyértelműen
bebizonyosodott, hogy a beadott pályázatokban szereplő projektek zöme megsérti
ezt a hármas követelményt, ezért már vagy az elbírálásnál, rosszabb esetben a
megvalósítás vagy a működtetés során elbukik, nem sikerül a célokat elérni.
A projekt relevanciájának biztosítása érdekében törekedjünk a következők
elkerülésére:
Zavaros stratégiai keretek: nem világos, hogy a projekt hogyan kapcsolódik a
szélesebb érdeket hordozó térségi vagy ágazati programokhoz, valamint nem
határozható meg pontosan a projekt konkrét célja által szolgált stratégiai cél. Ekkor
a projekt elszigetelt marad, nem garantált, hogy valóban a térségi vagy ágazati
prioritásokat viszi előbbre, és nem valami mellékvágányon, esetleg a stratégiai
célokkal ellentétes úton indul el.
Kínálat-vezéreltség: a projekt nem valós szükségleteket elégít ki, hanem csupán a
pályázati felhívásban kirajzolódó lehetőségre, a támogatás öncélú megszerzésére 13
reagál.

A SIKERES PROJEKT KÖVETELMÉNYEI
Tevékenység-orientált tervezés: a tervezés során szem elől veszítik a célokat és
csak a tevékenységekre összpontosítanak. Ezzel a tervezés öncélúvá, sehova nem
vezetővé teheti a projektet és az erőforrások pazarlásához, működésképtelen
projekthez vezet.
Kedvezményezettek igényeinek figyelmen kívül hagyása: valós szükségletekre
épülő célok esetén is a projekt elbukik, ha a célcsoport nem tud azonosulni vele,
nem érzi azt magáénak. Az azonosulást csak úgy lehet elérni, ha a tervezésben is
részt vesznek a kedvezményezettek és lehetőségük van beépíteni a projektbe
igényeiket, szokásaikat.
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
Gyenge helyzetelemzés: a háttér, a körülmények, a partnerek, a saját
képességek és lehetőségek részletes felmérésének, a kapcsolódó innovatív
megoldások, más példák ismeretének hiánya megakadályozza a helyzetnek
leginkább megfelelő módszertan kiválasztását, ami veszélyezteti a projekt sikerét.

Váratlan kockázatok felmerülése: tisztában kell lennünk a megvalósulás sikerét
veszélyeztető tényezőkkel. Ezek a projekt megvalósulásához szükséges összes
feltétel és azok bekövetkezési valószínűségének meghatározásával tárhatók fel,
majd ismeretükben kidolgozhatók a „védekezés” szükséges lépései.

Téves költségvetés, ütemezés vagy feladatmegosztás: ezek a tényezők
általában

a

gyenge

helyzetelemzésből

vagy

a

szakmai

kompetenciák

gyengeségéből következnek és végzetesen kisiklathatják a megvalósítást.
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

Pontatlan projektdokumentáció: a zökkenőmentes megvalósítás, majd a hiteles
értékelés és az eredmények népszerűsítésének záloga a gondosan vezetett,
minden lényeges szempontra és lépésre kiterjedő dokumentáció.

Korábbi tapasztalatok beépülésének hiánya: a kockázatok jelentős mértékben
csökkenthetők, ha biztosított a korábbi tapasztalatok beépülése. Ez csak a folyamot
monitoring és az értékelés segítségével érhető el.
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A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGÁT VESZÉLYEZTETŐ HIBÁK
Rövid távú gondolkodás: pusztán a projekt időszakára koncentrálva az
eredmények hamar veszélybe kerülhetnek. Azok a projektek a sikeresek, melyek
működési fázisát (a támogatás felhasználását követő időszakot) is átgondolták, a
későbbi időszakok szempontjai is beépültek a fejlesztésbe.
Bemérhetetlen hatások: már a projekt indulásakor tudnunk kell, hogy mire
számíthatunk a megvalósítás után. Miben, milyen mértékű előrelépést tudunk így
elérni. Ezek ismerete nélkül sem a projekt jövője, sem a stratégiához való
illeszkedése nem értékelhető. A várható hatások mérlegelése nélkül a megvalósítás
során a projekt fenntarthatóságát, vagy a fejlesztés stratégiai céljait veszélyeztető
érdekellentétek, konfliktusok merülhetnek fel.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT MÓDSZERTANA

A fenti hibák kiszűrésére a projektek tervezésében és gondozásában új eljárást és
módszert vezettek be. A programmegvalósítás irányításának eszközévé a projekt
ciklus menedzsment, a projektek felépítésénél, követésénél és értékelésénél pedig
a logikus szerkezet és belső összefüggések kialakulását és megtartását segítő
logikai keretmódszer (logframe módszer) vált általánosan megköveteltté. Az
Európai Uniós pályázati technikák elsajátítása így elsősorban e két módszer
megismerését és alkalmazására való felkészülést legfontosabb jelenti.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT MÓDSZERTANA
A projektmenedzsment módszer önkormányzatokra kidolgozott, az Európai Unió által
ajánlott hivatali jó gyakorlata Projekt Ciklus Menedzsment címen vált ismertté, mely
a projektek tervezésének és végrehajtásának folyamata. A ciklus egy elképzelésből
indul ki, majd az adott elképzelést egy végrehajtható és értékelhető munkatervvé
fejleszti. Az elképzelések meghatározására egy egyeztetett stratégia keretében kerül
sor.
A ciklus olyan struktúrát kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének
megkérdezését és a releváns információk rendelkezésre állását, így kellően
megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú
szakaszaiban.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT MÓDSZERTANA
A PCM elnevezés onnan ered, hogy az egymáshoz kapcsolódó ciklus-elemekből,
munkaszakaszokból egy strukturált döntéshozatali algoritmus alakítható ki, amely
lényegében egy projektgenerálási „kényszerpályát” testesít meg. Az egyes
szakaszok progresszívek, azaz az új szakaszhoz csak az előző szakasz
teljesítése után lehet sikeresen hozzákezdeni.

A

ciklus

meghatározza

a

legfontosabb

döntéseket,

az

információs

követelményeket és a felelősségi köröket, minden egyes szakaszra vonatkozóan.
A cikluson belüli szakaszok progresszívek – egy új szakasz teljesítése után lehet
sikerrel hozzákezdeni. A cikluson belüli értékelés célja az, hogy a végrehajtott
projektek

tapasztalatai

beépüljenek

a

jövőbeni

programok

és

projektek

tervezésébe.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT

PROGRAMOZÁS
Az önkormányzat és a hivatali szervezet átfogó stratégiájának megalkotása a
következő területeken:
tervezési módszertan;
tervezési folyamatszabályozás;
eszköz – feltételrendszer;
ismeretanyagok oktatása;
•a szükséges kompetenciák fejlesztése.
kulcs teljesítménymutatók kidolgozása
A mutatók jellemzői:
•A mutatók egy szervezet teljesítményének azon jellemzőire koncentrálnak,
amelyek leginkább befolyásolják a jelen és jövőbeli sikert.
•A mutatókat a következő tulajdonságok jellemzik:
•nem pénzügyi mérőszámok;
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT

rendszeres mérés (naponta/hetente, nem pedig havonta);
a vezetők rendszeresen nyomon követik és szükség esetén beavatkoznak;
a dolgozók értik a mutatószámot és a beavatkozás hatásait;
pontosan körülhatárolt felelősség;
•pozitív változás, más teljesítményeket (pénzügyi) is pozitívan befolyásol.

Az információs rendszer kialakítása:
mérni szándékolt adatok
mérési módszerek
személyi feltételek
tárgyi – technikai feltételek
monitoring rendszer
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT
A stratégiai szintű tervezés, a középtávú és az éves tervezés rendszerének
kialakítása / reformja

top-down (felülről lefelé) tervezés;

A napi politika leválasztása az éves terv célok kialakításáról, és az elfogadott
stratégia/koncepció időarányos megvalósításának kidolgozása az éves tervben.
(Hosszú távú fejlődés legyen, ne éves túlélés.)
A megvalósíthatóság kritériumainak felállítása, vizsgálata, érvényre juttatása
szakmai szempontok figyelembe vételével a politikai döntés előtt.

KONCEPCIÓALKOTÁS, ILLESZTÉS
A fejlesztési javaslatok előzetes politikai „normakontrolljának” visszaszorítása
Innovatív szervezet jellemzőinek erősítése (a változások szervezeti kultúrába való
beépítése, tárgyi, technikai feltételek, pl. ötlet doboz)
A célcsoportokkal történő egyeztetés.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT

TERVEZÉS
Hozam-, eredmény- és hatásmutatók használata.
A projektekben előírt monitoring követelmények nyilvántartásba vétele,
programozása.
Felelős, folyamatszabályozás, adatbázis kialakítása, használata, statisztikus
alkalmazása. (visszamenőleg is)
Kockázatkezelés
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT

FINANSZÍROZÁS

Stratégia, koncepció,
Projekt ötletekből megvalósíthatósági tanulmányok készítése, előzetesen az
értékelési kritériumok felállításával

és ezek a kritériumok szakmai valamint

pénzügyi/költségvetési szempontok legyenek,
Fenntarthatóság vizsgálata a projektek kiválasztásánál.
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PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT
MEGVALÓSÍTÁS
Projektek folyamatszabályozása, munkamegosztás, felelősségek kialakítása.
A stratégia – koncepció – terv – projekt lebontás alkalmazása.
a koncepció elfogadásával fogadjanak el konkrét pénzügyi keretet, jelöljék ki az
indikátorokat, azokat építsék be a stratégiai tervezésbe is és az operatív tervezésbe
is, a költségvetésnek legyen egy olyan része, amit a koncepcióhoz rendelt keretek
előre kitöltenek.
A projekt értékelés módszertanának, szervezeti kiterjedésének és a használandó
dokumentumoknak a meghatározása (ki, mit és hogyan fog értékelni, milyen
gyakorisággal

és

hogyan

dokumentál)

és

kommunikációjának

tervezése,

végrehajtása, visszacsatolása.
A projekt szervezet beillesztése a Hivatal szervezetébe, a párhozamos (mátrix)
felelősségek meghatározása, beleértve a koordináció funkciót is az erőforrások
allokációjába.
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A vállalati projekt elszámolások rendjének nyilvántartására egy nyilvántartó rendszert
létrehozása, melynek tartalma: mutatók, információk, adatbázis, adatok, adatfelvétel,
monitoring folyamat szabályozása, riportozás szabályozása, szerződésenkénti terv
felvitele, projekt elszámolási rend felállítása, végrehajtás ellenőrzése.
döntéshez szükséges információk definiálása, információs rendszer felállítása,
kommunikáció, értékelés, adatszolgáltatás, visszacsatolás
Az információs rendszer folyamatszabályozása.
Az elszámolási rendszer kidolgozása (kodifikálása), oktatás, kommunikáció,
végrehajtás, visszacsatolás
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A szerződések szerinti lehívások rendszerének kidolgozása (likviditásmenedzsment részeként).
Előrehaladási jelentések elkészítése.
Követelmények meghatározása,

felelősségi és hatáskörök

delegálása,

folyamatszabályozás.
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ÉRTÉKELÉS
A projekt célkitűzések megvalósulásának vizsgálata:
hatáselemzés
teljesülés naturáliákban
pénzügyi értékelés
a célok teljesülése
Tényleges hozam- és eredmény mutatók kidolgozása, alkalmazása.
A tanulságok levonása az adott projekt, vagy más projektek, programok figyelembe
vételével – tudás menedzsment rendszer kidolgozása.
Utóélet megszervezése, és ez ne személyhez kötődjön és az akta ne kerüljön
irattárba.
Eredmények és hibák utólagos értékelése
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A LOGIKAI KERETMÓDSZER (LOGFRAME MÓDSZER)
A

Logikai keretmódszer az EU fejlesztési programjainak kedvelt (és megkövetelt)

módszertani eszköze. A problémamegoldó ember módszere, mely a stratégiai
gondolkodáshoz nyújt jól definiált keretet, valamint a megvalósításhoz biztosít
megfelelő mozgásteret, miközben a tervezést és a végrehajtást „egy láncra fűzi fel”. Ha
a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja
előttünk ezt a hiányosságot.
A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt - inputok , tevékenységek, outputok,
eredmények és hatások - közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és
egyértelmű vizuális megjelenítése.

.
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A LOGIKAI KERETMÓDSZER
Logikai keretmódszer funkciói:
• helyzetelemzés (stakeholder-elemzés, források elemzése, problémák és
lehetőségek)
• célok és lehetséges stratégia kidolgozása és elemzése,
• projekt stratégia megtervezése
• a megvalósítás tervezése
• munka-és erőforrás tervezés
•

fundamentális

logika:

együttműködés

a

kedvezményezettekkel,

probléma-és szükségletalapú megközelítés, célorientált megközelítés
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A LOGIKAI KERETMÓDSZER
A logikai keretmódszer garantálja a valós problémákra épülést, a célok
strukturáltságát, a mérhetőséget, a kockázatok felmérését, a projektterv
következetességét.
Lépései:
1. Projekt-identifikáció
– Problémaelemzés
– Célelemzés
– Stratégiaelemzés
2. Logikai keretmátrix kidolgozása
– beavatkozási logika
– indikátorok és forrásaik
– források
– feltételezések
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Logikai keretmódszer
A logikai keretmátrixot megalapozó beavatkozási logika

Hatások

Eredmények

Outputok

Inputok

(Átfogó v. általános célok)

(Konkrét célok)

(Operatív célok)

Projekt
tevékenység
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A Logikai keretmátrix
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Beavatkozási stratégia definíciói
Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében?

Átfogó célok

Projekt célja

Várt eredmények

Tevékenységek

Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt
hozzájárul

Az a cél, amit a projekt időtartamának végére,
vagy közvetlenül azt követően el kívánunk
érni (ideálisan mindig csak egy van)

A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei

A projekt keretében végrehajtandó
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Logikai keretmátrix

Projekt leírás

Objektíven
igazolható
eredményességi
mutató

Ellenőrzés
forrásai és
eszközei

Feltételezések

Általános célok

Projekt célja

Várt eredmények

Tevékenységek

Előfeltételezések
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A feltételek elemzése

Fontos feltétel?

Valószínű a
bekövetkezése?

igen

Ki kell hagyni

nem

Biztos

Ki kell hagyni

Valószínű

Figyelni kell

Valószínűtlen

Át lehet alakítani a
projektet?

Ki kell bővíteni a projektet
a feltételre ható
eszközökkel

nem
igen
Gyilkos feltétel
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Probléma elemzése, célok elemzése
Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között

Eredmények:

Probléma:

Milyen állapotot szeretnénk
elérni?

Jelenlegi helyzet

Eltérés
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A feltételek elemzése
A probléma meghatározása:
1) Szükséglet, probléma meghatározása
2) A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása
3) A projekt iránti szükséglet igazolása
4) Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal

Miért van szükségünk a projektre?
A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása
• Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető
problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMAFA
• A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek
• A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké CÉL-FA
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Probléma elemzése, célok elemzése
Probléma-fa készítése (munkanélküliség a településen)
Problémaelemzés
a logikai keretmódszer / LFA eszköze
az elemzés tárgyának és keretének meghatározása
helyzetfelmérés
problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása

OKOZAT
MUNKANÉLKÜLISÉG

Települési vállalkozások
erőtlenek

Képzetlen
vállalkozók

Nincs mögöttük
tőke

Túl sokan végzik
ugyanazt a
tevékenységet

Külső befektetők nem
érdeklődnek

Nincs
közművesített
terület

Képzetlen
munkaerő

Rossz közúti
megközelíthetőség

OK
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Probléma elemzése, célok elemzése
Cél-fa készítése (munkanélküliség a településen)
Célelemzés
a logikai keretmódszer / LFA eszköze
a problémák átfordítása célokká
a problémafa „tükörképének” megalkotása

EREDMÉNY
ÚJ MUNKAHELYEK

Települési vállalkozások
megerősödése

Vállalkozói
ismeretekben
jártás
vállalkozók

Tőkebevonás

Külső befektetők
vonzása

Új vállalkozási
területek
felkutatása

Közművesített
területek
kialakítása

Képzett
munkaerő

Autópályával
összekötő út
építése

FELTÉTEL
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