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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ
KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS
FŐSZAKASZÁNAK VÉGÉN: AFTER-LIFE TERV
A lecke célja, hogy a projekt megvalósítás főszakaszának végén a LIFE projektek esetében kötelezően
elkészítendő dokumentum, az After Life terv praktikumaiba vezessen be.
AFTER-LIFE TERV
LIFE Környezetvédelem projektek esetében After-LIFE Kommunikációs Tervet kell készíteni, amelyben a
kedvezményezett kifejti, hogy miként tervezi folytatni az eredmények kommunikálását és disszeminálását a
projekt zárását követően, és jelzi, hogy milyen külső támogatás lenne ehhez hasznos.
A Life Természet projektek esetében After-LIFE Természetvédelmi Tervet kell készíteni, amely a helyszínek
hosszú távú kezelésének biztosítását, a természetvédelmi tevékenységek folytatásának és továbbfejlesztésének
tervét tartalmazza a projekt zárását követő időszakra. A tervben meg kell adni, hogy milyen tevékenységeket, ki,
mikor és milyen pénzügyi forrásokból valósít majd meg.
A 2014-2020 között megvalósított LIFE projektek esetében az After-LIFE terv a zárójelentés egyik fejezetét képezi.
Az After-LIFE tervet a kedvezményezett nyelvén és opcionálisan angol nyelven kell elkészíteni nyomtatott és
elektronikus formában is.
Az ún. Best practice, jó gyakorlat típusú projektek esetében az After-LIFE terv ki kell térjen arra, hogy a LIFE
projekt keretében elindított tevékenységeket hogyan folytatják és fejlesztik tovább a projekt zárását követő
években.
Az ún. Minta és demonstrációs típusú projektek esetében az előbbieken túlmenően ki kell térni arra is, hogy az
eredmények disszeminációja és kommunikációja hogyan folytatódik a projekt zárását követően. A tervben meg
kell adni, hogy milyen tevékenységeket, ki, mikor és milyen pénzügyi forrásokból valósít majd meg.
A következőkben nézzük át, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a jó LIFE Kommunikációs Terv
elkészítéséhez!
SEGÉDLET AZ AFTER-LIFE KOMMUNIKÁCIÓS TERV KÉSZÍTÉSÉHEZ
Az After-LIFE Kommunikációs Terv célja, hogy a kedvezményezett bemutassa miként tervezi folytatni az
eredmények kommunikálását és disszeminálását a projekt zárását követően. A Kommunikációs Terv készítésénél
három szempontot érdemes szem előtt tartani, a dokumentum:
1. Feleljen meg az általános előírásoknak
2. Legyen megfelelő tartalma
3. Hatékonyan tárja elő az információt
Nézzük meg ezeket a szempontokat kicsit részletesebben!
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1. Feleljen meg az általános előírásoknak
Az Európai Bizottság általános követelményeket ír elő az After Life Kommunikációs Tervekkel szemben, amelyek
egy általános szerkezettel segítik a koordinátor kedvezményezetteket, bevezetésük célja is az volt, hogy a
következetes megközelítési módok előmozdítása.
Az általános előírások megkövetelik, hogy
-

A After Life Kommunikációs Tervek fő szövege ne legyen hosszabb mint 4 oldal

-

A tervet a kedvezményezett nyelvén kell elkészíteni, és nagyon ajánlott angolul is elérhetővé tenni,
valamint

-

A koordináló kedvezményezettek elektronikus formában is közzé kell tegyék a After Life Kommunikációs
Tervet.

2. Legyen megfelelő tartalma
A After-LIFE Kommunikációs Terv tartalmát (biodiverzitás, környezetpolitika és irányítás, információs és
kommunikációs projektek esetében) alaposan át szükséges gondolni annak érdekében, hogy a javasolt
költségvetés és tevékenységek a leginkább költséghatékony megoldást tükrözzék. Minden fontos pontot a 4 fő
oldalban el kell magyarázni és indokolni.
A szöveget és tartalmat két részre kell osztani. Az első rész tömör áttekintést kell adjon a projekt eredményeiről,
különösen azokról, amelyek átvihetőek. A második, hosszabb rész specifikusan a stratégiáról kell szóljon, hogy
hogyan folytatják az eredmények disszeminálását a különféle célcsoportok és éritettek részére a projekt
lezárultát követően. Továbbá, biodiverzitás projektek esetében meg szükséges az is említeni, hogy a projekt
hogyan tervezi folytatni a biodiverzitás érdekében folytatott tevékenységeket.
A megfelelő tartalom az első részben az alábbiakra terjedjen ki:
-

technológiai vagy módszertani innovációk

-

demonstrációs érték és átvihetőség, valamint

-

a környezetpolitikai és -jogszabályi relevanciák bemutatása.

Fontos szempont itt, hogy a Terv következetesen és tömören mutassa be az információkat.
A kommunikációs stratégiáról szóló második részben az alábbiakra szükséges kitérni:
-

A kommunikációs stratégia főbb célcsoportjainak rövid értékelése

-

Az eddigi disszeminációs tevékenység, termékek és eredményeik rövid áttekintése

-

A jelenlegi disszeminációs tevékenység, termékek és eredményeik rövid áttekintése, valamint

-

A tervezett további disszeminációs tevékenység és termékek átfogó bemutatása, ide értve az alábbiakat:
o

Technikai specifikációk (pl. szám, nyelv, formátum),
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o

Megalapozott indoklások (várható eredmények és hogyan fogják a bemutatott kommunikációs
tevékenységek hatékonyan elérni a célcsoportot)

o

A tervet érintő potenciális kockázatok áttekintése, kockázatkezelési intézkedések, és

o

Várható költségek (megjelölve, hogy mely pontok finanszírozhatók uniós közösségi forrásokból,
melyeket tudja a koordináló kedvezményezett társfinanszírozni, és milyen további pénzügyi
források várhatók)

3. Hatékonyan tárja elő az információt
Íme néhány alapvető dolog, amit érdemes a koordináló kedvezményezettnek megfontolnia az After-LIFE
Kommunikációs Tervben az információk bemutatásakor. Ezek segítik, hogy minőségi anyag szülessen.
Először is a Terv legyen világos és következetes. Használjuk a következő tippeket bemutatási útmutatóként:
-

Ne tegyünk bele bonyolult tudományos adatot a fő szövegbe, és bontsuk a szöveget szövegdobozok
segítségével,

-

Kerüljük el a hosszú, szakmai, technikai magyarázatokat, és

-

Biztosítsuk, hogy az ábrák egyszerűek és egyértelműek.

Másodsorban, a koordináló kedvezményezettek gondolják végig a Terv elrendezését, tárják fel a különféle
lehetőségeket az információ ebmutatására. Lehet alkalmazni hasábokat, vagy szövegdobozokat, hogy kiemeljük
a kommunikációs terv legfontosabb pontjait.
Harmadsorban, gondoskodjunk az attraktív kivitelről. A diagramok, fotók vagy más képek használata segíthet.
Végül pedig, hasznos tesztelni az anyag tartalmát és kivitelének stílusát. Kérjünk meg egy laikust, hogy olvassa át
az anyagot és adjon visszajelzést bármely olyan résszel kapcsolatban, amelyet nehezen talált érthetőnek, vagy
hogy hogyan lehet tovább javítani az információ tálalásán.
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Példák
A BIOSOIL projekt (LIFE 2004 ENV/ES/263) After-LIFE Kommunikációs Terve először áttekintést ad a projekt
céljairól és eredményeiről mielőtt bemutatná a projekt kommunikációs stratégiáját. Szövegdobozok, táblázatok
és fényképek segítik vonzóvá tenni a tervezett tevékenységek bemutatását.

A legjobb LIFE információs projekt címet is lenyert LANDLIFE projekt (LIFE10 INF/ES/000540) After-LIFE
Kommunikációs Tervében a jövőben tervezett minden egyes tevékenységek leírása mellett megtalálható az
indoklás, költségvetés, valamint, hogy mely szervezet felelős a tevékenység végrehajtásáért.
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A szintén legjobb LIFE információs projekt címet is lenyert AlterIAS projekt (LIFE08 INF/B/000052) példaértékű
After-LIFE Kommunikációs Tervet készített. Egy lapon összefoglalják a projekt kommunikációs tevékenységeiket
és a célcsoportokkal kapcsolatos tevékenységeiket. Képek, színek és franciabekezdések, felsorolások
használatával nagy mennyiségű információt rendezetten közvetíthetünk egyetlen lapon.

Egy másik lapon pedig láthatjuk, hogy hogyan tervezi az AlterIAS csapat a projekt zárultát követő egyes
kommunikációs tevékenységeket, olyan részleteket is megjelölve, hogy ki a tevékenység felelőse és milyen
gyakorisággal kerül majd végrehajtásra.
Egy harmadik lapon pedig a feladatok, a célközönség és a munkák becsült költségvetésének összefoglalását
láthatjuk.

További példák:
A LIFE projektek online kereshető adatbázisának projekt adatlapjain található hivatkozásokon keresztül:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.searchDocs

Erdészet témájú After-LIFE Kommunikációs Tervek
Az erdőgazdálkodás klímaváltozáshoz való alkalmazkodása Görögországban című AdaptFor (LIFE08
ENV/GR/000554) projekt After-LIFE Kommunikációs Terve itt érhető el.
***
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Felhasznált irodalom:
European Commission -Environment – LIFE Programme – Communication tools
LIFE Resources: Communication factsheets
LIFE Factsheet: The „After-LIFE Communication Plan”
After-LIFE Plan examples: Communication/Conservation Plans
Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. június

