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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ
BEVEZETÉS A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓBA
A kommunikáció emberek közötti alapvető kölcsönhatási folyamat, amely a legfőbb eszköze a cselekvések,
magatartások, érzelmek, viselkedés megváltoztatásának, befolyásolásának.
A kommunikáció témától függetlenül a projektek elválaszthatatlan része, és sok esetben a projekt sikere állhat
vagy bukhat rajta.
Kurzusunk célja bemutatni, hogy a projektciklus különféle szakaszaiban hogyan alakul a projekt kommunikáció
szerepe, melyek a legfontosabb feladatai, az átgondolandó szempontok és melyek a megvalósítás legfőbb
csatornái és eszközei.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A projekt kommunikáció tudatos kapcsolattartást jelent a projekt által érintett konzorciumi partnerekkel, a
projektben meghatározott célcsoportokkal, illetve a projekt finanszírozását biztosító és program kezelő
intézményekkel, valamint a projekt ellenőrzését végzőkkel.
A kommunikáció iránya szerint megkülönböztetünk belső és külső kommunikációt.
Belső kommunikáción a projekt konzorciumon belüli többirányú információáramlást értjük.
Külső kommunikáción egyrészt a projekt által közvetlenül érintett célcsoportokkal folytatott kétirányú, szakmai
visszacsatolásra irányuló interaktív folyamatokat, másrészt pedig a projekt által közvetetten érintett szélesebb
nyilvánosság felé történő, általában egyirányú informálási tevékenységet értjük.
A sikeres kommunikációhoz a jó belső kommunikációs rendszer elengedhetetlen. A belső kommunikáció fő célja,
a munkatervben vállalt együttműködés és feladatok végrehajtásához szükséges folyamatos információáramlás
biztosítása a partnerek között.
A projekt minden fázisában a megválaszolandó kérdések közé tartozik: Mit? Mikor? Ki? Miért? Hogyan? Mivel?
A projekt különböző fázisainak végére a fázishoz tartozó „szállítási tételeket”, azaz látható és mérhető
eredményeket kell teljesíteni. Ezeket a teljesítési pontokat mérföldköveknek nevezzük. A projektkommunikáció
során figyelembe kell venni, hogy a projektfázisokat dokumentálható módon kell lezárni.
A belső kommunikáció kialakításának kezdeményezéséért, tevékenységeinek kezeléséért és értékeléséért a
projektben a vezető partner a felelős, gyakorlásában és fenntartásában minden partner közreműködik.
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A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI
A belső kommunikációnak számos alapelve van, amelyeket érdemes szem előtt tartanunk.
A) Folyamatosság és rendszeresség: Ez arra utal, hogy a folyamatos és rendszeres belső kommunikáció a
partnerség együttműködésének és a projekt sikerének az alapja.
B) Rendszerezettség és csatornázottság: ez azt jelenti, hogy meghatározott keretek között és kommunikációs
csatornákon keresztül zajlik az interaktív információcsere. A konzorciumi megállapodás az a dokumentum,
amelyben a partnerség rögzíti a projekt különféle csoportjainak, szervezeti egységeinek belső kapcsolattartási
rendjét, módját és időzítését, a projekt végrehajtásával kapcsolatos etikai kérdéseket, a bizalmasan kezelendő
eredményeket és szellemi tulajdonjogok kérdéseit.
C) Pontosság, gyorsaság, egyértelműség, következetesség: A munkaterv végrehajtása érdekében tett közös
erőfeszítések és egymásra épülő lépések alapja, hogy a belső kommunikáció pontos, gyors, az átadott üzenet
pedig egyértelmű és következetes legyen a partnerek között. A belső projektkommunikációval kapcsolatban
elvárt viselkedéshez tartozik többek között a pontosság a találkozókon, a telefonálás mellőzése a
projektmegbeszéléseken. A találkozókon személyesen kell részt venni, nem lehet helyettest küldeni. A jelenlévő
projekttagok rendelkezzenek döntési jogosultsággal, a hiányzók fogadják el a közös döntést.
D Kölcsönösség, jóhiszeműség, konszenzusra törekvés: Ezek is olyan alapelvek, amelyek elengedhetetlenek az
egymásra épülő feladatok és részeredmények eléréséhez, a közös munkához.
E) Fontos, hogy érvényesüljön a belső kommunikációban a szakmaiság és kompetencia, ehhez a megfelelő
partnerek megfelelő feladathoz rendelése szükséges.
F) És végül megemlítendő alapelv még a politika mentesség, amely az objektív, szakmai alapokra és
véleményekre épülő kommunikációt jelenti.

A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI
A belső kommunikáció megvalósításának számos eszköze ismert. Ide tartoznak a partnerek között folytatott kétvagy többoldalú egyeztetések, megbeszélések, az operatív döntések előkészítése.
Az egyeztetések eredményei kommunikálhatók emlékeztető feljegyzésekben, a többi partner számára
tájékoztatások, beszámolók formájában, a programfinanszírozók részére jelentések keretében.
A teljes partneri kört érintik a konzorciumi egyeztető megbeszélések és értekezletek, amelynek formája lehet
személyes vagy online (skype).
A belső kommunikáció működtetéséről, a projekt koordináció szerepéről vagy a partnerségen belüli esetleges
konfliktusok kezelésről további információkat olvashat a következő keretes írásokban.
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PROJEKTKOORDINÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A PROJEKTKOORDINÁCIÓ SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN
Az együttműködésben megvalósuló projektek koordinációja komoly feladatot jelent. Célja a projekt együttműködő
feleinek koordinációja a projekt teljes időtartamán keresztül. A projekt kezdetén a lehető legtöbb részletet közösen kell
konkretizálni az együttműködő felekkel (például az elvégzendő feladatok, határidők, találkozók, értékelési szempontok).
Ha egy partner kiesik a projektből, illetve új partner bevonását tervezzük, feltétlenül értesítsünk minden, a projektben
résztvevő felet, és kérjük beleegyezésüket.
Minden partnerintézmény részéről szükséges egy olyan kapcsolattartó kijelölésére, aki képben van a projekt ügyeiben,
és képviselni tudja intézményét. Minden projektben van egy koordinátor intézmény. A partnereknek tisztában kell lenniük
azzal, hogy a támogató felé a koordinátor intézmény felel a projekt szabályszerű szakmai és pénzügyi lebonyolításáért,
ezért minden partnernek kötelessége feladatainak határidőre történő elvégzése, a koordinátor intézmény folyamatos
tájékoztatása, valamint az esetleges változások felé történő kommunikálása. A partnerek feladatait, anyagi és egyéb
hozzájárulását, jogait és kötelezettségeit a projekt indításakor szerződéses formában célszerű rögzíteni.
A napi ügyek megvitatása mellett nagyon fontos az elvégzett feladatok, lezárt projektszakaszok közös értékelése. Ez
történhet személyes megbeszélések keretében vagy előre meghatározott szempontok alapján elkészített kérdőívek
kitöltésén keresztül is. Lényeges, hogy a partnerek részéről folyamatosan felmerülő igények, módosítási javaslatok a teljes
konzorcium által megvitatásra kerüljenek, és a projekt megvalósításában kezdeményezett egyes módosításokat minden
partner elfogadja.
Összegezve, a projektkoordinációs folyamat céljai:
»

A projektszervezet tagjainak és környezetének folyamatos informálása

»

Biztosítani a projekt előrehaladását és a feladatcsoport minőségét

»

A projekt erőforrásainak folyamatos koordinációja

»

A feladatcsoport előrehaladásának kontrollja

»

A feladatcsoport eredményeinek elfogadtatása

A koordináció a projekt időkeretei között valósul meg, a kezdéstől (azaz a projektmegbízástól) a végéig (vagyis a projekt
jóváhagyásáig) tart.

BELSŐ KOORDINÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREK
A hagyományos projektkoordinációs módszerek közé tartoznak:
»

A projektmenedzser és/vagy teamtagok közötti találkozók

»

Projektmegbeszélések a projektgazda-team, a projektteam és további csoportok között

»

Projektworkshopok (indító, záró)

»

Projektprezentációk

»

Megbeszélések, emlékeztetők

»

Tennivalók listája

»

Munkacsomag átvételének igazolása

A projektkoordináció sajátos módszerét igénylik azok a projektek, ahol a projekttermék több változatban is elkészülhet,
például beruházási, termékfejlesztési, innovációs területeken. Amikor egy irodaház alaprajzának ötödik változata jön
létre, miközben a kivitelezők egyik csoportja (energetikai mérnökök) még a harmadik változat alapján végzi a munkát, a
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többiek (tetőfedők) pedig az első alaprajz szerint, ott a projektkoordináció súlyos hiányosságaival állunk szemben. Ennek
elkerülésére szolgál az ún. konfigurációmenedzsment, amely arra összpontosít, hogy hogyan kell végrehajtani és
koordinálni a menetközben bekövetkező jóváhagyott változásokat . Garantálja, hogy a projektben mindenki „ugyanazt a
kottát olvassa”. Megakadályozza, hogy például az innovációs projektekben létrehozott prototípusokat összekeverjék,
miközben a tesztlaborokban újabbakat hoznak létre.
A speciális konfigurációmenedzsment koordinációs módszerei között tartjuk számon:
»

A szabályozási dokumentumokat (Mivel ezek könnyen módosíthatók az elektronikus tárolás miatt, növelik annak
lehetőségét, hogy nem értesülnek mások a legújabb változtatásokról.)

»

A hozzáférések korlátozását

»

A módosítások nyomon követésének dokumentálását (elektronikusan automatikus)

»

A különböző termékváltozatok nyilvántartását

»

A konfigurációmenedzsmentért felelős személyt

A PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ CÉLJA, SZINTJEI ÉS FORMÁI
A projektkommunikáció célja a projekthez szükséges információk összegyűjtése, rendszerezése és kölcsönös
információcsere a projektcél elérése érdekében.
A totális információs forrásokat láthatjuk az 1. ábrán, ezek teljes kiaknázása és az úgynevezett teljes tájékozottsági szint
elérése csak elméletileg létezik. A projektmenedzsernek a szűkös idő- és költségkeretek miatt törekednie kell a projektnek
megfelelő releváns információforrások kiválasztására és prioritások állítására.

1. ábra A totális információs források (OFI, 2011)
A projekt minden fázisában a megválaszolandó kérdések közé tartozik: Mit? Mikor? Ki? Miért? Hogyan? Mivel?
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A projekt különböző fázisainak végére a fázishoz tartozó „szállítási tételeket”, azaz látható és mérhető eredményeket kell
teljesíteni. Ezeket a teljesítési pontokat mérföldköveknek nevezzük. A projektkommunikáció során figyelembe kell venni,
hogy a projektfázisokat dokumentálható módon kell lezárni, egy előre tervezett átadás-átvételi adminisztrációval kísért
eljárás szerint. A belső projektkommunikáció feladata a projekttagok közötti információcsere és tájékoztatás, amely a
kölcsönösségen alapul.
A belsőő projektkommunikációval kapcsolatban elvárt viselkedéshez tartozik többek között a pontosság a találkozókon,
a telefonálás mellőzése a projektmegbeszéléseken. A találkozókon személyesen kell részt venni, nem lehet helyettest
küldeni. A jelenlévő projekttagok rendelkezzenek döntési jogosultsággal, a hiányzók fogadják el a közös döntést. Az
eredményekért közösen vállalják a felelősséget. A projekt folyamata során törekedni kell:
»

a projektszervezet tagjainak és környezet képviselőinek folyamatos informálására,

»

biztosítani a projekt előrehaladását és minőségét a feladat kontrolljával, illetve az eredmények elfogadtatásával,

»

a projekt erőforrásainak folyamatos koordinálására,

»

a feladatcsoport előrehaladásának kontrolljára, és az eredményeinek elfogadtatására.

A projektmunka befejezésnek szimbolikus formái vannak, ami lehet a projektteljesítés dokumentált igazolása vagy a
projektmegbízás teljesítésének jóváhagyása, amellyel a megbízók (mint projektgazdák) felmentik a formális felelősség
alól a projektmenedzsert és projektteam tagjait.

PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK HELY ÉS IDŐ SZERINT
A projektkommunikáció szervezésének dimenziói a helyszín és idő, amely szempontok alapján a projektkommunikációk
négy variációja lehetséges (2. ábra).

2. ábra A projektkommunikáció szervezésének dimenziói (Garaj, 2012)

Azonos helyen és időben történik a személyes kommunikáció, mint például a workshopok, megbeszélések és más
informális kapcsolatteremtések.
Azonos helyszínen, de eltérő időben zajló kommunikáció esetén beszélünk közvetített kommunikációról, mint például
fax, e-mail, dokumentációmenedzsment, vitafórum, hirdetőtábla.
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Különböző helyszínen, de egyidejűleg kerül sor a távolsági kommunikációra, mint például a fax, e-mail, skype,
telekonferencia, videokonferencia.
Eltérő helyen és időben megvalósuló forma a közvetett kommunikáció, mint a korábban már említett közvetített
kommunikációs formák a faxtól a hirdetőtábláig.

A PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ MINŐSÉGE ÉS ERŐFORRÁSAI
A projektkommunikáció minőségét befolyásolja a rendszerben való gondolkodás. A projektkommunikációhoz tartozik a
Public Relations (PR) két nagy szakterülete:
»

Belső PR: Tevékenységi területe a szervezeten belüli, a vezetők és az alkalmazottak, valamint a szervezeti
egységek közötti, kölcsönös információáramlás, kommunikációs kapcsolattartás.

»

Külső PR: A környezeti kapcsolatokat fejleszti, ápolja.

A projektszervezet hírneve alapvetően a projekttagok munkájától, annak minőségétől, a munkahelyükhöz fűződő
viszonyuktól, valamint a szervezet kommunikációjának minőségétől függ. A belső PR segíti a munkatársaknak a szervezet
céljaival való azonosulását, a jó munkahelyi légkör kialakulását, a belső problémák, feszültségek feltárását, kezelését.
A rendelkezésre álló erőforrások, ezen belül a kommunikációs eszközök és az információhordozóknak a minősége, a
költségkeretek, az idő és a szervezéshez szükséges feltételek (a projekttagok szabad kapacitása, elérhetősége, a feladat
jellege) egyaránt hatással vannak a projektkommunikációra. A minőség és erőforrások szerinti kommunikációs formákat
látjuk a 3. ábrán.

3. ábra Kommunikációs források ( Garaj, 2012)
A projektvezető egyik legfontosabb feladata a belső kommunikációs rendszer megvalósítása és hasznosítása. A
kommunikáción keresztül irányítja a többiek munkáját, meghatározza a szervezet céljait, közli elvárásait, és ismerteti a
megvalósításhoz rendelkezésre álló eszközöket. A kommunikáció a közvetítő, ezen keresztül a projektvezető jutalmazhat
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és büntethet, valamint elősegítheti, hogy a projekttagok megismerjék helyzetük lehetőségeit, kötelességeiket és a helyes
viselkedést. Fontos, hogy a projektvezető maga is jól tudjon kommunikálni. Nyitottnak és hozzáférhetőnek kell lennie,
mind a munkatársak, mind a tágabb környezet felé. A vezető számára a többiek közlései teremtik meg a sikeres irányítás
lehetőségét. A közlések alapján ismeri meg munkatársait, állapítja meg, hogy mennyire értik a rájuk bízott feladatot, és
mit várhat el tőlük. Ez alapvetően befolyásolja a projektkommunikáció minőségét.
A kommunikációs csatornák megfelelő működésének feltétele, hogy az interakcióban résztvevők közös tudásanyaggal
rendelkezzenek, és a pontos információáramlást ne zavarják a különböző zajok. A zaj forrása lehet az üzenet maga. A
vezető vagy nem tudja pontosan megfogalmazni az üzenetet, vagy szándékosan „zajos üzenetet” közvetít (a
projektvezető nem óhajtja a teljes információmennyiséget átadni, ezáltal a többiek bizonytalanságát növeli). Ennek az
lehet a következménye, hogy a projekttagok az ő birtokukban lévő, a tényleges működésre vonatkozó információkat
visszatartják vagy megszűrik, vagy éppen információdömping formájában a projektvezetőre zúdítják. A visszacsatolás
során felmerülő zaj lehet az is, ha a befogadó (munkatárs) részéről kritika éri az üzenet küldőjét (a projektmenedzsert),
és ezt a vezető a saját személye vagy tekintélye elleni támadásnak tartja. Mindez kikerülhető, ha a kommunikációt
kezdeményező fél az üzenet tartalmának és formájának megválasztásakor tekintettel van a befogadó előzetes
ismereteire, érzelmeire, szellemi képességére, véleményére.

PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓS TERV
Egy projekt kommunikációs tervének céljai közé tartozhat a projekt számára a nyilvánosság biztosítása, ezen belül a helyi
vállalkozók megszólítása és velük szakmai párbeszéd kialakítása; a potenciális befektetők figyelmének felkeltése; a
lehetséges kockázatok felmérése; válságkommunikációs terv készítése; civil szervezetek felkutatása, véleményük
megismerése; hatástanulmány készítése; valamint a kommunikációs üzenetek meghatározása és az eszközök
kiválasztása.
A projektkommunikációs terv egy javasolt felépítése:
»

Helyzetelemzés

»

Stratégiai cél (célcsoport elemzése, a célkitűzések meghatározása)

»

A kommunikációs stratégia elemei

»

A célcsoport azonosítása

»

Kommunikációs stratégia

»

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök és időzítésük

»

A kivitelezés módja

»

Költségterv

»

Értékelés

A kommunikációs tevékenységek ütemezésének példáját láthatjuk a 4. ábrán.
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4. ábra. Példa a kommunikációs tevékenységek ütemezésére (Garaj, 2012)
A kommunikáció eredményességét a projekt időtartama során értékelni kell. Nem megfelelő eredményesség esetén
annak valamely vagy több eleme (célcsoport, üzenet, eszköz) újragondolandó.
»

Sajtófigyelés és elemzés: A megjelent sajtóanyagok gyűjtése és értékelése (terjedelem, környezet, stílus,
minősítés). Ennek célja, hogy felmérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát, a használt kommunikációs
eszközök megfelelőségét (azaz eljutott-e az adott hír, információ a sajtó azon képviselőihez, akiknek szántuk), és
elemezzük a kommunikált információval kapcsolatos visszajelzéseket, mind a sajtó képviselőitől, mind a
célcsoportoktól.

»

Honlapok: Elemzéseket lehet végezni például a látogatók száma, a látogatás dinamikája, a projektholnapra való
átkattintások, a honlapon eltöltött idő, aktivitások alapján.

»

Személyes kapcsolatok: A kommunikáció hatékonyságát elemezzük, például látogatók, feltett kérdések,
visszatérők száma és ezek dinamikája alapján.

Egy szennyvíz-elvezetési és -tisztítási EU-s finanszírozású projekt kommunikációs tervének értékelését tartalmazza a
következő ábra.

5. ábra Példa kommunikációs terv értékelésére (Romhány honlapja, 2011)
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KOMMUNIKÁCIÓS STRUKTÚRÁK A GYAKORLATBAN
A gyakorlatban alkalmazott projektkommunikációs formákat a 6. ábrán látjuk. A fő strukturális elvek a tartalom, a
résztvevők köre és a gyakoriság.

6. ábra Projektkommunikációs formák (Garaj, 2012)

A projektindító workshop feladata a célról és projektstratégiáról való informálás a projektcsoport tagjainak részvételével,
egyszeri alkalommal kerül rá sor.
A projektgazdák (megbízók) meeting során döntenek a stratégiáról, felmérik a projektállapotot és megvizsgálják az
operatív döntéseket; ezekre a megbeszélésekre a projektgazda, a projektmenedzser és a tagok közreműködésével, 2-3
hetente kerülhet sor.
Szintén fontos elem a projektcsoport találkozó, amely a projekt aktuális állapotával és a szükséges operatív döntésekkel
foglalkozik minden projektteam-tag bevonásával, szintén 2-3 heti gyakorisággal.
Leggyakoribb strukturális forma az alteam találkozó. A projektfolyamat egyes munkafázisai közben felmerült problémák
kezelésére itt nyílik alkalom, ezt általában célszerű hetente megtartani a bevont projekttagok részvételével.
Utolsó forma a projektzáró workshop. Ez az észrevételek, visszacsatolás, hátralévő feladatok egyeztetésének terepe, a
projektteam és projektgazda közreműködésével a projekt végén.
A verbális projektkommunikáció nem csak a projekt tagjainak tájékoztatásáról szól. Ez a projektszervezeten belüli
konfliktusok felmerülésének és megoldásának terepe is. Előfordul, hogy az időnyomás, illetve a nem kellő körültekintés
miatt kommunikációs zavarok lépnek fel. Addig nem tudjuk folytatni az eredetileg eltervezett napirendet, amíg ezeket
nem kezeljük.
***
Forrás: Dr. Garaj Erika (2012) Projektmenedzsment. EDUTUS Főiskola
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BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ: VEZETŐI STÍLUS
A szakirodalom alapján egy projekt vezetőnek négy jellegzetes szempontot kell érvényesítenie:
»

stratégiai szemléletet,

»

a lehetőségek melletti elkötelezettséget,

»

a lehető legkevesebb forrás lekötését,

»

rugalmas vezetési struktúrát.

STRATÉGIAI SZEMLÉLET
A stratégiai irányultság azt jelenti, hogy a projektmenedzser nemcsak a lehetőségek kihasználására törekszik (a vezető
gyors reakcióképessége ma már nem elegendő), hanem elő is segíti a változásokat, megelőzi azokat. A szervezetnek tehát
nemcsak az alkalmazóképességét, hanem a fejlődési képességét is növelni kell. Egy projektszervezet stratégiája nem más,
mint a kitűzött célok és az e célok eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározása, lényege a jövőbeli
változásokra való tudatos felkészülés a jelenben. Éppen ezért a stratégiai szemléletű vezető csak annyi erőforrást köt le,
amennyi a stratégiai döntés megfelelő előkészítéséhez és megvalósításához szükséges. Magát a létrehozott szervezetet
sem tekinti tabunak, a siker érdekében hajlandó és képes azt bármikor módosítani. A stratégiai szemléletű vezető az
operatív munkát decentralizálja (szétosztja, megfelelő személyekre bízza), a stratégiai munkát pedig centralizálja
(központosítja). Végül pedig olyan szervezeti kultúrát, olyan emberi, társadalmi atmoszférát igyekszik létrehozni, amely
vonzó alternatívákat (változatokat) képes felszínre hozni, a versenyképesség kibontakoztatásának új területeit képes
megnyitni a projektszervezet számára.

A LEHETŐSÉGEK MELLETTI ELKÖTELEZETTSÉG
A lehetőségek melletti elkötelezettséget a rövid időhorizont jellemzi; a projektvezetőt a cselekvés kényszere befolyásolja.
Össze kell hangolnia a szükséges tennivalókat a rendelkezésre álló idővel, s ennek megfelelően kell koordinálnia a
különböző tevékenységek határidőit. A vezetőnek az időt értékként kell számba vennie. A reális idő azt jelenti, hogy a
megfelelő időpontban kell dönteni, a szükséges időt kell fordítani az információk megszerzésére, feldolgozására, és
elegendő időnek kell maradnia a végrehajtásra, az eredmény megjelenítésére. A reális időbe beletartozik a lehetséges
alternatívák (változatok) valamennyi következményének a mérlegelése is, hiszen a vezetői döntés hosszabb időre
meghatározza a projektszervezet sorsát. A lehetőségek melletti elkötelezettség végső soron azt jelenti, hogy
»

fel kell tárni a projektszervezeten belüli, valamint a szervezet és partnerei közötti kölcsönös függőségi
viszonyokat,

»

elemezni kell ezeket, tisztázva, hogy közülük melyek az időhöz kötött tényezők (a kívánatos és elfogadható
határidők meghatározása),

»

döntést kell hozni a kölcsönös függőségi viszonyok kezelési módjáról, az ügyfelekkel, partnercégekkel és a
beszállítókkal való kölcsönös kapcsolatok rendszerének megteremtéséről, olyan rugalmas rendszer
kialakításáról, amely képes alkalmazkodni a megkövetelt változásokhoz.

A LEHETŐ LEGKEVESEBB FORRÁS LEKÖTÉSE
A projektvezetőnek a korlátozott erőforrások, az elavulás kockázata, a rugalmasság iránti igény és az üzleti kockázatok
kényszerítő ereje következtében „amikor szükség van rá” alapon kell az erőforrások alkalmi (időszakos) megszerzésére
törekedni. Vagyis a vezető általában szakaszosan, ismétlődő időszakonként köt le forrásokat, bizonyos feladatok
végrehajtásának vagy célok elérésének függvényében. Ezeket a gyakran másoktól származó forrásokat – többnyire
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pályázati forrásokat – általában nehéz megszerezni. Ez arra kényszeríti a projektmenedzsert, hogy a lehető legkevesebb
forrás felhasználásával érjen el jelentős teljesítményt.

RUGALMAS VEZETÉSI STRUKTÚRA
A szervezet kialakításánál alapvető kiindulási pont az a követelmény, hogy a szervezeti struktúra feleljen meg a
stratégiának, segítse az elképzelések (a célkitűzés) megvalósítását és ennek megfelelő minőségügyi rendszert
működtessen. Csak az adott viszonyok és a stratégiai pozíciók elemzése, a kritikus dimenziók meghatározása és
rangsorolása alapján kerülhet sor valamilyen szervezeti alapséma felvázolására. Emellett azonban tág tere van bármilyen
speciális vezetési szempont érvényesítésének. A receptek közötti válogatásnál egyetlen végső kritérium érvényesülhet
csak: melyik szervezeti sémától és vezetési stílustól remélhető a leghatékonyabb működés az adott környezeti feltételek,
a választott stratégia mellett.
A projektmenedzsment nemzetközi szervezetei hasonló módon foglalják össze a projektmenedzserektől elvárt
feladatokat. Az IPMA (International Project Management Association) alapján összeállított projektmenedzseri
feladatokat látjuk az 1. ábrán.

1.

ábra Projektmenedzseri feladatok (IPMA, 2011 alapján)

VEZETÉSI STÍLUSOK
A projektmenedzserek vezetési stílusának jellemzőit Hersey és Blanchard elmélete szerint nézzük meg először, amelyet
helyzetfüggő vezetésnek nevezünk. Eszerint a vezetőnek alkalmazkodnia kell a különféle szituációs helyzetekhez és
váltani a vezetési stílusok között, melyet a projekttagok és más érintettek érettsége határoz meg. Érettség alatt azt értjük,
hogy a projekttagoknak megfelelő képzettségük van, rendelkeznek intelligenciával és tapasztalattal, valamint vállalják a
felelősséget a tetteikért. Vizsgálatukban a kapcsolatorientált és a feladatorientált régiókban négyféle vezetési stílust
különböztettek meg attól függően, milyen viselkedést tanúsítanak a projekttagok:
»

A projekttagok sem nem képesek, sem nem hajlandók felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem
önbizalmuk ezt nem teszi lehetővé.

»

A projekttagok hajlandóak lennének, de nem képesek elvégezni a szükséges feladatokat. Kellően motiváltak
ugyan, de pillanatnyilag hiányoznak a megfelelő képességeik.

»

A projekttagok képesek lennének ugyan rá, de nem hajlandók megtenni azt, amit a vezető kíván tőlük.
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»

A projekttagok képesek is és hajlandók is megtenni azt, amit elvárnak tőlük.

A kutatók szerint a munkatársak érettségének növekedésével a kapcsolatorientált stílusok eredményesebbek, az érettség
egy szintje felett pedig a projekttagok akarata kell, hogy érvényesüljön.
Négyfajta vezetési stílust különböztetnek meg (2. ábra):
»

Diktáló:
a
projektvezető
pontosan
megmondja,
mikor
mit
kell
tenni.
Ezt a vezetési stílust világos, egyértelmű utasítások jellemzik, ahol a projekttagok magabiztosan hajtják végre a
feladatokat. Ezt a módszert például alulmotivált emberek vagy sürgős döntéskényszer, időhiány esetén érdemes
alkalmazni.

»

Magyarázó
(meggyőző):
a
vezető
magyarázatokat
ad,
hogy
elfogadtassa
utasításait.
Ez a stílus kétirányú kommunikációra és motivációra épül. A projektmenedzser igyekszik bizalmat ébreszteni a
projekttagban, de a döntések felelősségét, az ellenőrzést nem adja ki a kezéből. Olyan esetben érdemes ezt a
vezetési módot alkalmazni, ahol a munkatársak kevésbé hajlandók, de képesek a feladataikat végrehajtani.
Ilyenek például a szkeptikus, de tapasztalt emberek.

»

Bevonó (együttműködő): a projektaggal együtt dönt, és közben támogató magatartást tanúsít a vezető.
A projektvezető és a csapat megosztja a döntés felelősségét. Ezt a vezetési stílust akkor célszerű alkalmazni,
amikor a projekttagok már magabiztosan oldják meg a feladatokat.

»

Delegáló:
a
vezető
szabad
kezet
ad
azoknak,
akik
képesek
az
önirányításra.
A projektvezető határozza meg a problémát, a megoldás módja azonban már a projekttagok döntésére van bízva.
Olyan munkatársak esetén lehet ezt a vezetési stílust alkalmazni, akik képesek és hajlandók is a kijelölt feladat
elvégzésére, például tapasztalt, felelősségvállaló és kompetens munkatársaknál.

2.

ábra Vezetői stílusok (Hersey et al., 2007) alapján)

Hasonló felfogást képvisel Likert vezetői stílus rendszere, aminek alapja a projekttagok részvételének a mértéke.
Megkülönböztet keménykezű parancsolót, jóakaratú parancsolót, konzultatív stílusú vezetőt és részvételi csoportot.
»

A keménykezű parancsoló nem tanúsít bizalmat a projekttagok iránt, magatartására jellemző a büntetésfenyegetés, a kevés interakció, munkatársai részéről pedig az állandó félelem és aggódás a megszokott.
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»

A jóakaratú parancsolóra jellemző a többiek felé történő leereszkedés, némi bizalom, a jutalmazás, némi
büntetés. Kevés az interakció, esetenként véleményt kér a projekttagoktól. Törekszik arra, hogy a
munkatársakban meglévő félelmet, aggódást csökkentse.

»

A konzultatív stílusú vezető igényt tart a széleskörű információcserére, átgondolja a projekt tagjainak
véleményeit, ötleteit, és döntéseinél – ha úgy gondolja – felhasználja azokat. A bizalom azonban nem teljes,
rendszeresen ellenőrzi a többiek munkáját.

»

Részvételi csoport esetén a projektvezető teljes mértékben megbízik a projekttagokban, felhatalmazza őket a
célok kitűzésében, az értékelésben. Az ilyen csoportot jellemzik a baráti interakciók. Ez a projektmunka ideális
vezetői stílusa.

A PROJEKTEK ESEMÉNYORIENTÁLT VEZETÉSE
A projektek vezetése során kihívást jelent a projektteam tagjainak motivációja. Aktivitásuk nem tarható fenn
folyamatosan ugyanazon a szinten. Esetenként szükség van a feltöltődésre, például kiemelkedő projektesemények
alkalmával. Ezt a célt szolgálják a megbeszélések is, mint ahogy a 3. ábrán láthatjuk. Az energiaszint alakulására
jótékonyan hatnak az értékelő és megerősítő találkozók, de nem célszerű ezeket túl gyakran megszervezni.

3.

ábra A projekt team tagjainak energiaszintje a projektciklus során (Garaj, 2012)

A projektmenedzsment-tevékenységek számos különböző típusú eseményeket tartalmaznak, többek között:
»

A célok és/vagy a munkák megtervezése

»

A célok elemzése és meghatározása

»

A kockázatok felmérése és elkerülése

»

Az erőforrás-szükséglet becslése

»

Az erőforrások biztosítása, lekötése
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»

A munka szervezése

»

Az emberi és más erőforrások beszerzése

»

A feladatok kiosztása

»

Vezetési tevékenységek

»

A projekt végrehajtásnak ellenőrzése

»

Előrehaladás-követési és jelentési feladatok

»

Korrekciós akciók tervezése és végrehajtása

»

Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek

Az eseményorientált projektvezetés lényege, hogy lépésről lépésre haladva a projekt előrehaladását szolgáló
eseményeket menedzseli a szükségletekhez igazodva.
Új koncepció a projektellenőrzésben való együttműködés a folyamatalapú menedzsmenttel. E megközelítés az emberi
kölcsönhatás menedzsmentelvein alapul, és a folyamatokat az emberi együttműködések szemszögéből vizsgálja. Ez a
megközelítési mód alapvetően eltér a tradicionálistól: az ún. agile (fürge) projektszoftver fejlesztési megközelítése szerint
egy projekt inkább relatíve kis feladatok sorozata, a helyzettől függően elképzelve és végrehajtva, mint egy előre
eltervezett, teljes folyamat.
Az agilis (angolul: agile) projektvezetés egy olyan eseményorientált metódus, amely a projekt egészének részletes
kidolgozása helyett nagyon rövid projekteseményekből (iterációkból) építkezik. A ciklusok csak pár hetesek, egyszerre
csupán egy-két funkciót implementálnak, és a körök végén olyan állapotba hozzák a projektet, hogy azt a
dokumentációval együtt már alkalmazni lehet.

VEZETŐI PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ
Amikor megkíséreljük átadni értelmezéseinket (feladatok, utasítások, értékelés) egy másik személynek, három különböző
eljárást, módszert vagy csatornát használunk, hogy elérjük törekvéseinket. Ezeket az eljárásokat arra használjuk, hogy
elmondjuk az embereknek, mit várunk el tőlük vezetőként, hogyan tapasztaljuk a világot, és az értelmezéseket
hozzákapcsoljuk tapasztalatainkhoz: szimbolikusan, verbálisan és nemverbálisan kommunikálunk. Valószínűtlen, hogy
teljesen torzításmentes legyen a kommunikáció bármely két személy között vagy más fontos személy irányában, akikkel
interperszonális kapcsolatba kell lépnünk.
A vezetőnek ötletadó, spekulatív, naprakész és külső forrásból származó információra van szüksége. Ehhez szüksége van
egy személyre és helyzetre szabott vezetői kommunikációs eszköztárra, aminek az egyik legérzékenyebb területe a
projektvezetői visszajelzések adása (4. ábra).
A visszajelzés adásánál törekedjünk a másik tiszteletére, az elfogadásra, adjunk pozitív javaslatokat és fogalmazzunk meg
konkrét ötleteket. Kellő távolságtartással elkerülhetjük a „bratyizást”, és kerüljük a félreérthetőséget. Nagyon fontos,
hogy a visszajelzést ne harmadik személy előtt tegyük meg első körben, mert bizonytalanok lehetnek a következmények.
A visszajelzések fogadásakor kérdezzünk, ha nem tiszta valami. Ne mentségeket keressünk, de fogadjuk el a szubjektív
véleményeket. Érzelmekkel nem érdemes vitatkoznunk. Végül köszönjük meg a visszajelzést. Ezt nem sűrűn teszik mások,
de példát mutathatunk pozitív viszonyulásunkkal mások számára.

Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163

15

4.

ábra Projektvezetői visszajelzések adása és fogadása (Garaj, 2012)

Melyek azok a tényezők, amelyek blokkolják vagy megváltoztatják szándékainkat? Ha ezeket ismerjük, hosszabb ideig
tartó, kevésbé torzított és hatékony vezetői kommunikációt érhetünk el. Az 5. ábrán felsorolunk néhány tényezőt azok
közül, amelyek gátolhatják a vezetői kommunikációt.

5.

ábra A vezetői kommunikáció potenciális gátló tényezői (Garaj, 2012)

»

Egyoldalúságnak nevezzük, amikor az egyén, aki egy belső ingerre összpontosít, olyan módon figyelhet, hogy
valójában semmilyen üzenet nem jut el hozzá, vagy oly kevés jut el, hogy képtelen megfelelően megérteni az
üzenetet.

»

Az érzelmi gát többnyire abba az irányba hat, ahonnan az üzenet érkezik. A szavak emocionálisan terhessé
válhatnak egy személy számára bizonyos múltban kialakult feltételek vagy jelenlegi körülmények miatt.

»

Az ellenségeskedés akkor fordul elő, amikor az egyének ellenséges konfrontációba keverednek, ilyenkor gyakran
torzult információk áramlanak közöttük.

Egy karizmatikus személy néha megunt, triviális üzeneteket küldhet, amelyek újnak és fontosnak tűnhetnek; azonban ez
is hátrányossá válhat a kommunikáció számára, mivel kevéssé valószínű, hogy az üzenet fogadója megkérdőjelezze, vagy
kérdésekkel tisztázza azt.
A múltbeli tapasztalatok az információk félreértelmezésére tehetnek hajlamossá bennünket. Például ha a
projektértekezletek olyanok, hogy rendszeresen túlságosan hosszú ideig tartanak, akkor minden további értekezleten
várható lesz, hogy nem fogunk érdemben kommunikálni, mivel részvételünk nem valódi.
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Akinek valamilyen speciális érdekeltsége van, azaz rejtett vitapontjai vannak, minden üzenetet csak saját szükségletei
szempontjából hallgat meg. Ha a rejtett vitapont egy másik munkatárssal való versengés, akkor az illető visszautasíthatja
a másik minden javaslatát, vagy megkísérelheti a másik manipulálásával az üzeneteket összezavarni.
A verbális készségek hiánya torzíthatja az üzenetküldő szándékait. Ha az üzenet fogadója nincs tisztában a küldő verbális
nehézségeivel, akkor elutasíthatja vagy félreértheti az üzenetet.
A verbális sémák kulturálisan determináltak. Egy szubkultúrából származó egyén tökéletesen képes magát kifejezni
szűkebb csoportjában, de kudarcba fulladhatnak üzenetei, amikor egy másik kultúrához tartozóval beszél.
A kulturálisan determinált verbális sémák egy másik típusú kommunikációs torzító jelenséghez vezethetnek, a
sztereotipizáláshoz.
A fizikai környezet önmagában is létrehozhat olyan feltételeket, amelyek között nem lehet hatékonyan kommunikálni.
Egy zsúfolt, meleg helyiségben lehetetlen pontosan küldeni és fogadni üzeneteket. Az egyén fizikai állapota
hasonlóképpen hátrányosan befolyásolhatja a kommunikációt, mert attól függően fog a figyelem lankadni.
A fizikai környezet egy másik kommunikációt gátló feltételhez is hozzájárulhat. A félreértés olyan állapot, amelyre
mindenki hajlamos.
A védekezés a fogadott üzenetek folyamatos torzításához vezet. A bizonytalanság hajlamossá teszi az egyént arra, hogy
a kérdéseket vádként és a válaszait igazolásként tekintse.
A kapcsolatok jellege (korábbi ismeretség, hallomás másoktól) miatt a másik személynek olyan előzetes tudása lehet, ami
miatt a tartalom teljesen elvész vagy erőteljesen torzul.
***
Forrás: Dr. Garaj Erika (2012) Projektmenedzsment. EDUTUS Főiskola

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ: KONFLIKTUS- ÉS STRESSZKEZELÉS
MI VÁLTHAT KI KONFLIKTUST EGY PROJEKTBEN?
DÖNTÉSHOZATALI PROBLÉMÁK?
A projektszervezetben elsősorban a közvetlenebb munkatársi kapcsolatok jellemzők, kevésbé az alá-fölérendeltségi
viszony. Senki nem kényszerítheti rá a másikra a véleményét. A többségi elven működő döntési technikák jelentős
ellenzék mellett is képesek irányt szabni a tevékenységnek, de a feladatok megoldásában az ellenzéknek lehetősége nyílik
gátolni, lassítani, sőt szabotálni a projektmunkát. Amennyiben tehát a döntéshozatal nem konstruktív módon zajlik,
akkor a projektmunka konfliktusokkal terheltté válik.
FELELŐSSÉG ALÓLI KIBÚJÁS?
A projektfeladat megoldásáért a felelősség a tagok között alapvetően közös, még akkor is, ha az átmeneti jelleggel
működő projektszervezet élén álló projektmenedzser az elsőrendű felelős a hatékony működésért. Ebben az esetben
viszont kialakulhat az úgynevezett „társas lógás” intézménye, vagyis ha a tagok felismerik, hogy őket egyenként nem
lehet felelősségre vonni a kudarcért, akkor hajlamosak elveszteni aktivitásukat és csökken a felelősségérzetük.
EGYÉNI ÉRDEK ELŐTÉRBE HELYEZÉSE?
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Mivel a projektszervezet úgynevezett lapos szervezet, mely részben autonóm módon szerveződik, ezért néha a tagok
nincsenek teljesen tisztában például saját felelősségükkel és utasítási jogkörükkel. Ennek következtében gyakran
előfordul, hogy némely tag saját hatalmának és befolyásának növelésére próbálja meg felhasználni a szervezet által
biztosított szabadságot, s megpróbálja ráerőszakolni a másik félre a véleményét. Ebben az esetben a projektszervezet
működési hatékonysága gyengül, mivel céljai a hatalmat nyert egyén vagy csoport kénye-kedve szerint módosulhatnak,
s így sérülhet a szervezeti racionalitás.
TISZTÁZATLAN VEZETŐI ELVÁRÁSOK?
A projektszervezet létrehozásával felmerülhetnek olyan munkaszervezési kérdések, hogy ki fogja elvégezni annak a
projekttagnak a munkáját, akinek eredetileg egy meghatározott munkakört kellene ellátnia, de pillanatnyilag egy
projektfeladat megoldásán dolgozik. Az a kérdés is megválaszolásra vár, hogy vajon ki a felettese egy, a projektmunkában
résztvevő alkalmazottnak: az eddigi felettese, vagy az időlegesen fölérendelt projektmenedzser. Ezt a kérdést a kettős
felelősség dilemmájának is nevezik.
SZŰKÖS FORRÁSOK?
A projektek megvalósításához források kellenek, így például tárgyi eszközök, tőke, emberek, információ. E tényezők
minden projekt számára éppúgy létfontosságúak, mint az alaptevékenységet folytató osztályoknak. Egy szervezetben
egymással párhuzamosan akár több projekt is folyhat, amelyek esetében a közös forrásokért való küzdelem
elmérgesedhet. Ebben az esetben a projektek egymás ellenfeleivé, ellenségeivé válhatnak ahelyett, hogy
együttműködnének.
A KONFLIKTUSOK azok a szituációk, melyekben két vagy több ember törekvései összeütköznek egymással. Az
összeütközés alapja lehet cél, érték, kapcsolat/érzelem vagy módszer, ezért megkülönböztethetünk érdek-, érték-,
szerep- és véleménykonfliktusokat. A véleménykülönbség természetes velejárója a csoportmunkának. De az állandósult
konfliktusok stresszhez vezetnek, amely pszichoszomatikus megbetegedéseket okozhat, részben ezért sem szabad
hagyni, hogy kezeletlenek maradjanak.
***
Forrás: Dr. Garaj Erika (2012) Projektmenedzsment. EDUTUS Főiskola

A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI
A külső kommunikáció fő célja, hogy a projekt által közvetlenül érintett célcsoportokat megszólítsa, interaktív
(interaktivitás) párbeszéd (párbeszéd) alakuljon a projekt megvalósítása érdekében, visszajelzéseket,
visszacsatolásokat kapjanak a partnerek, és vagy bevonja őket a projekt termékek hasznosításába
(bizonyíthatóság). Másrészt célja, hogy a közvetetten érintett szélesebb közönséget informálja a projekt céljáról,
történéseiről, eredményeiről, hatásáról.
A külső kommunikáció a projekt arca a külvilág felé és méri a projekt hatását (hatásosság), eredményeinek
elfogadását, beágyazódását a mindennapokba.
Minden esetben törekednie kell a rendezett, objektív, politika mentes, hiteles információ- és üzenet
szolgáltatására a projektről.
Az üzenetek megfogalmazási stílusában, a kommunikációs csatornák kiválasztásában törekednünk kell arra, hogy
hitelesség mellett azokat a médiumokat és kommunikációs technikákat használjuk, melyek el is érik mindazokat,
akikhez szólni szeretnénk.
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Nagyon fontos a kommunikációban a nyílt beszéd, mert bizalmat lehet vele nyerni még akkor is, ha maga a
mondandó nem mindenkinek váltja ki a tetszését. Csakis abban az esetben válik a nyilvánosság részéről
támogatottá a projekt, ha az információt nyíltan, részleteit is feltárva, és hitelesen (hitelesség) adjuk át.
Lényeges, hogy ne csak általánosságokra összpontosítsunk, hanem az emberek számára is érthető módon
ismertessük a rendszerrel kapcsolatos részleteket, eseményeket, tudnivalókat. A süket fülek helyett valóságos és
nyitott kommunikáció legyen, ahol adjunk lehetőséget a közvélemény visszaigazolására, a kérdések fogadására,
melyekre adjunk is választ, azaz merjünk partnerséget alkotni a különböző érintettekkel, érdeklődőkkel.
A projekt hatása nagyrészt a kommunikáción múlik. Fontos éppen ezért a külső kommunikációs tevékenység
ledokumentálása, bizonyítható indikátorok megfogalmazása és mérése (mérhetőség).
Az objektív, szakmai alapokra és véleményekre épülő politika mentes kommunikáció ez esetben is alapelvként
jelenik meg.

A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI
A külső kommunikáció lebonyolítására széles eszköztár áll rendelkezésre. Ide sorolhatjuk a sajtó és
médiakapcsolatok építését. A hírközlések és tudósítások megjelentetését. Projekt honlap készítését és
folyamatos frissítését, vagy éppen más honlapokon történő megjelenést, illetve kapcsolódást más honlapokon.
Fontos eszköz a szakmai kapcsolatépítés, pl. konferenciákon való részvétel, a szakmai publikációk, hírlevelek
rendszeres szerkesztése és megjelentetése. A szakmai teljesítmény mellett a projekt profizmusának
elismertségét, növelhetik az olyan kifinomult és figyelmes kommunikációs formák használata, mint például a
köszönő levelek kiküldése.
Az egyes kommunikációs aktivitások tekintetében érdemes előnyben részesíteni mindazokat, amelyek vagy a
saját hatáskör, és/vagy a projekt célkitűzéseivel szembeni elhivatottság miatt minimális költségtérítés mellett
végrehajthatóak. Ide értjük például a projekt stratégiai partnereinek kommunikációs lehetőségeit, felületeit.
A külső kommunikációs eszközök használatát részletesen a projektmegvalósítási fázis kommunikációja során
tárgyaljuk.

KOMMUNIKÁCIÓ A KÜLÖNBÖZŐ PROJEKTSZAKASZOKBAN
A kommunikáció a LIFE projektek gyakorlatának is elválaszthatatlan része.
Egy projektben a kommunikáció 3fő szakaszát különíthetjük el:
»

projektkialakítás,

»

projektmegvalósítás,

»

projektmegvalósítás utáni szakasz.

A belső és külső kommunikáció legfőbb feladatait a projekt megvalósítási szakaszokban a következő táblázat
foglalja össze:
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Megvalósítási szakasz
I.

projekt
kialakítása

helyzetfelmérés
stratégiai tervezés,
projekttervezés

pályázatírás
II.

III.

projekt
megvalósítása

projekt
megvalósítása
után

II/1.
projekt
elindulás
II/2.projekt
végrehajtás
monitoring

projekteredmények
valorizálása:
„értékessé tétele”

Belső kommunikáció

Külső kommunikáció

igényfelmérés

igényfelmérés

direkt információs tevékenység
információgyűjtés, egyeztetés a
partnerekkel
egyeztetés a partnerekkel,
szakértői konzultációk
projektpartnerek
szakértők, érintettek

nyilvános információs tevékenység

nyilvánosság (PR)
disszemináció

jelentések
programirányító-,
finanszírozó intézmény részére
továbbvitel
feltárása

lehetőségeinek

hasznosítás elősegítése:
nyilvánosság (PR)
disszemináció
exploitáció

Már a projekt kialakításának fázisától kezdve fontos átgondoltan megtervezni egyrészt a belső kommunikációt,
amely a konzorciumi partnerek közötti együttműködés és az eredmények elérésének záloga, másrészt a külső
kommunikációt, hogy a projekteredmények megfelelő hatást váltsanak ki és a projekt kellő ismertségre tegyen
szert.
Ebben az első fázisban, a projekttervezés és pályázatírás során történik meg a fő kommunikációs irányvonalak
megtervezése, a leendő konzorcium belső működésének vázolása, valamint a közbülső és végső projekt
termékek, eredmények külső kommunikációjához használni tervezett eszközök felsorolása.
A második szakasz, a projekt megvalósításának fázisa a kommunikációs tevékenység pontosításával, a részletes
kommunikációs terv megírásával indul. Ennek ütemezés szerinti végrehajtása zajlik a projekt megvalósítása
során.
A jól megtervezett kommunikációs tevékenység nemcsak a futó projekt ideje alatt, hanem a projekt
megvalósítása után is fontos szerepet játszik, elősegítve a projekteredmények valorizálását, azaz „értékessé
tételét”, gyakorlati hasznosulását.
A projektek eredmény kommunikációjával kapcsolatban gyakran előkerülő két fogalom a disszemináció és az
eredményhasznosítás, azaz exploitáció. Disszeminációnak nevezzük eredmények terjesztését a potenciális
felhasználók körében. Exploitációnak nevezzük a projekteredmények kereskedelmi célokra vagy a
szakmapolitikában történő hasznosítását.
A közfinanszírozásból megvalósuló kutatási és innovációs projekteket az egész társadalom számára elérhető
gazdasági és társadalmi hasznokká kell váltani átlátható és elszámoltatható módon.
A projekt kommunikációnak az eredmények megismertetésében, az eredmények közhasznúságának
dokumentálásában, az eredmények hasznosításának elősegítésében kulcsszerepe van.
***

Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163

20
Felhasznált irodalom:
Dr. Garaj Erika (2012) Projektmenedzsment. EDUTUS Főiskola
Program és projekt – kommunikáció és PR In: Mészáros Géza (2012) Energetikai hatékonysági programok
kidolgozása és menedzsmentje. EDUTUS Főiskola
Mátrai Melinda Külső és belső projektkommunikáció. Előadásanyag. Nemzetközi projektek menedzselése
szeminárium. Debrecen, 2009. augusztus 17.
Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. február

