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MOTTÓ
MOTTÓ
Azon a problé
problémák miatt, amik
megoldható
megoldhatók, ká
kár aggó
aggódni,
a nem megoldható
megoldható problé
problémák miatt
pedig nem érdemes.
Tibeti mondá
mondás
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Mi a Projekt Ciklus Menedzsment?
„A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák
alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly
módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak,
akiknek a projekthez érdeke fűződik, illetve ezen igényeken és
elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.”...
„A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévő tevékenységek
szervezés szempontjából történő megközelítésének leírására is
használjuk” (idézet: Project Management Body of Knowledge, Project Management
Institute, USA 1996)
• A projektmenedzsment egyszerűbben is meghatározható, ha azt
mondjuk, hogy a projektmenedzsment a projektcikluson belü
belüli
különbö
nböző fázisok koherens és haté
hatékony mó
módon tö
törté
rténő kezelé
kezelésének
képessé
pessége és folyamata.
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A PCM alkalmazá
alkalmazásai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pénz megtakarí
megtakarítása
az átlá
tlátható
thatóság fokozá
fokozása
a munkaerő
munkaerő csö
csökkenté
kkentése
új munkahelyek teremté
teremtése
az informá
ramlá
ás gyorsí
információá
cióáraml
gyorsítása
lobbyzá
lobbyzás
a fejleszté
fejlesztés szereplő
szereplőinek motivá
motiválása
a munkamegosztá
munkamegosztás javí
javítása
a kocká
kockázatok csö
csökkenté
kkentése
a projekt szereplő
szereplőinek kontrollá
kontrollálása
a projekt PRPR-jának erő
erősítése
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A projekthá
projektháromszö
romszög
Létrehozá
trehozás

Érté
rtékelé
kelés

Megvaló
Megvalósítás

2009.02.16.

5

Projekt lé
létrehozá
trehozása
· A projekt meghatá
meghatározá
rozása - a projekttel megvaló
megvalósítható
tható
elké
elképzelé
pzelések meghatá
meghatározá
rozása és felté
feltérké
rképezé
pezése
· A projekt kidolgozá
kidolgozása - a projekt alapgondolatá
alapgondolatának
gondos kidolgozá
kidolgozása
· A projekt elő
előzetes érté
rtékelé
kelése - szorosan kapcsoló
kapcsolódik a
projektkidolgozá
projektkidolgozáshoz. Biztosí
Biztosítja a javasolt projekt
szigorú
szigorú érté
rtékelé
kelését, és a szü
szüksé
kséges mó
módosí
dosítások
elvé
elvégzé
gzését.
A projekttel kapcsolatos tá
tárgyalá
rgyalások és dö
dönté
ntések törvé
rvény által elő
előírt engedé
engedélyekre, az erő
erőforrá
forrásokra, a
finanszí
finanszírozá
rozásra, valamint a projekt megszervezé
megszervezésére /
megvaló
megvalósítására vonatkozó
vonatkozó végső
gső megá
megállapodá
llapodások.
2009.02.16.
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Projekt megvaló
megvalósítása, érté
rtékelé
kelése
• A projekt megvaló
megvalósítása és a monitoring - a projekt
végrehajtá
grehajtása az elő
előzőleg elfogadott mó
módon, valamint
rendszeres idő
időközönké
nként vé
végzett ellenő
ellenőrzé
rzések annak
megá
megállapí
llapítására, hogy a projekt a terv szerint haladhalad-e.
• A projekt lezá
lezárása és érté
rtékelé
kelése - a projekt befejező
befejeződik,
a projekt eredmé
eredményeit érté
rtékelni kell, és új projektek
alapgondolatai szü
születnek meg.
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7

A projektciklus
Új projektterv

Meghatá
Meghatározá
rozás

Érté
rtékelé
kelés

Kidolgozá
Kidolgozás

MEGVALÓ
MEGVALÓSÍTÁS

Elő
Előzetes érté
rtékelé
kelés

Dönté
ntés
2009.02.16.
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Partnerség
STAKEHOLDEREK
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MOTTÓ
MOTTÓ
A jó
jó kapcsolatnak rendje van, mint a tá
táncnak, és
ugyanú
ugyanúgy szabá
szabályok irá
irányí
nyítjá
tják.
A partnerek nem kapaszkodhatnak össze
túlsá
lságosan, mert akkor nem tudnak vidá
vidáman és
szabadon együ
együtt haladni. A tú
túl erő
erős érinté
rintéstő
stől
megdermed a mozgá
mozgás, oda a vé
végtelenü
gtelenül
kibontakozó
kibontakozó szé
szépsé
pség. A tá
táncosok tudjá
tudják, hogy
társak a ritmusban, a mozgá
mozgásban, kö
közösen
alkotjá
alkotják a mintá
mintát, és észrevehetetlenü
szrevehetetlenül belő
belőle
táplá
plálkoznak.
(Anne Morrow Lindbergh)
Lindbergh)
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Stakeholder = érintett
A stakeholderek azon szervezetek és szemé
személyek
összessé
sszessége
• amelyek valamilyen mó
módon befolyá
befolyásoljá
solják, vagy
befolyá
befolyásolhatjá
solhatják a projekt cé
célkitű
lkitűzéseinek realizá
realizálódását,
• melyek érdekeltek az érté
rtékelt beavatkozá
beavatkozásban, illetve magá
magában
az érté
rtékelé
kelésben,
• melyek dö
döntö
ntöttek a beavatkozá
beavatkozásró
sról és finanszí
finanszíroztá
rozták azt,
• a kö
közszfé
zszférában dolgozó
dolgozó érintett vé
végrehajtó
grehajtók,
• a projekt vé
végső
gső kezdemé
kezdeményezettjei,
• „közvé
zvélemé
lemény”
ny” képviselő
pviselői.
2009.02.16.
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StakeholderekStakeholderekFajtá
Fajtái:
•
•
•

Társadalom - helyi kö
közössé
sség- kormá
kormány
Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytá
versenytársak,
Szá
Szállí
llítók – vásárló
rlók

Jellemző
Jellemzői:
• Jelentő
Jelentőségük a projekt sikeré
sikerét tekintve vá
változó
ltozó, melyet
direkt,vagy indirekt mó
módon befolyá
befolyásolnak
• Összekö
sszekötő szerepet tö
töltenek be, szó
szószó
szólók, tá
tárgyaló
rgyalók
• A projekt kö
környezeti folyamat kí
kísérik figyelemmel
Megé
Megéri jó
jó vélemé
leményi kialakí
kialakítani a projektrő
projektről a „külvilá
lvilág”
felé
felé. - Lobbizá
Lobbizás
2009.02.16.
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Elkü
Elkülönítendő
tendő csoportok
• Projekt team
• Partnerek (együ
(együttmű
ttműködők)
• Stakeholderek
• Alvá
Alvállalkozó
llalkozók (megvaló
(megvalósításban ré
résztvevő
sztvevők)
• A lé
létrejö
trejött kapacitá
kapacitást fenntartó
fenntartók
(üzemeltető
zemeltetők)
• Célcsoport
A szereplő
szereplők gyakran tö
több csoport érintettjei
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ESETTANULMÁ
ESETTANULMÁNY
Hegyvidé
Hegyvidéki termé
természeti és kulturá
kulturális öröksé
kségekben gazdag, de
társadalmilag hanyatló
hanyatló kistelepü
kistelepülések csoportja, adottsá
adottságaira kí
kíván
építeni (csend, jó
jó levegő
levegő régi templom, patak…
patak…). Egyé
Egyébké
bként is
három há
házat má
már megvettek tehető
tehetős, idő
idős 5656-os magyarok, tová
további
érdeklő
rdeklődők jelentkeztek Juliska né
néniné
ninél.
Értelmisé
rtelmiségi fiatalok kocsmá
kocsmában nosztalgiá
nosztalgiázva arra a megá
megállapí
llapításra
jutnak, hogy aznap éjszaka megvá
megváltjá
ltják a vilá
világot.
Hozzunk befektető
befektetőt, turistá
turistát, adjuk el magunkat a kü
külvilá
lvilágnak.
Amire gondoltak:
• Régi mestersé
mesterségek újraé
jraéleszté
lesztése
• Épített öröksé
kség bemutatá
bemutatása
• TEPMPLOMROM felú
felújítás, Bő
Bővítés
• Kulturá
Kulturális programok (né
(népzenei fesztivá
fesztivál)
• Falusi ökoturizmus, … stb.
2009.02.16.

14

Stakeholder példa
A mű
műemlé
emlék felú
felújítást tá
támogató
mogató projekt eseté
esetén érdekeltek:
• Finanszí
Finanszírozó
rozó szervezetek
• Az egyhá
egyház, önkormá
nkormányzat tulajdonosok,
• Építési kivitelező
kivitelezők,
• Oktató
Oktató szakemberek,
• Közeli telepü
település – idegenforgalmi konkurensek,
• Turistá
Turisták,
• Szomszé
Szomszédok,
• Vállalkozó
llalkozók (igé
(igényre telepü
települő),
• Ható
Hatóságok
2009.02.16.
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EGZISZTENCIÁ
ÁLIS ÉRINTETTS
RINTETTSÉ
ÉG
EGZISZTENCI

Az érintettek érté
rtékelé
kelése
C.

N.
B.

K.
R.

F.

NAGY

Q.

M.
G.
E.

P.

O.

KÖZEPES

A.
L.

J.
I.

KICSI
H.

BLOKKOLÓ
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D.

SEMLEGES
TÁMOGATÓ
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

BEFOLYÁ
BEFOLYÁS
A VÁ
VÁLTOZÁ
LTOZÁSRA – NAGY:

KÖZEPES:

KICSI:
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A stakeholder analí
analízis lé
lépései
• Érdekeltek azonosí
azonosítása
• Informá
Információ
ciógyű
gyűjté
jtés az érdekeltekrő
rdekeltekről
• Az érdekeltek cé
céljainak azonosí
azonosítása
• Az érdekeltek erő
ő
s
é
s
gyenge
pontjai
er
• Az érdekeltek straté
stratégiá
giájának meghatá
meghatározá
rozása
• Az érdekeltek viselkedé
viselkedése
• Straté
Stratégia kidolgozá
kidolgozása
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Érdekcsoportok elemzé
elemzése az esettanulmá
esettanulmányná
nynál
Csoportmunka a munkafü
munkafüzet alapjá
alapján
Érintettek
státusza
Érintettek
típusa

Érintettek / Célcsoport
Érdekek, célok, elvárások
Haszonélvezők

Következtetések

Hátrányt szenvedők

Magánszemély

Civil szervezet

Vállalkozás

Önkormányzat

Intézmény
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….. ÉS MOST
TARTUNK EGY KIS SZÜNETET!
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