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4.1 Legjobb gyakorlat
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4.3 Projektmenedzsment

4.4 Példák a jó gyakorlatokra

4. Fejezet: 

Sikeres projektek 

legjobb gyakorlatainak katalógusa



4.1 Mi a legjobb gyakorlat?

A legjobb gyakorlat egy olyan eljárás, technika vagy módszer, amelyet egy adott területen

általában a legjobb eredménynek tekintenek. Annak érdekében, hogy az EU által

finanszírozott projektek területén a legjobb gyakorlati példaként tekintsenek egy projektre, mind

a projekt végrehajtásának, mind az eredményeinek sikeresnek kell bizonyulniuk.

SIKERES PROJEKT KIVITELEZÉS + SIKERES PROJEKT EREDMÉNYEK = LEGJOBB GYAKORLATOK

kövesse a projekt ütemtervét

a projekt költségvetési korlátainak betartása

az összes projektcél teljesítése

hatékony csapat

""A projekt egy szervezeti egység, aminek rendeltetése a

kitűzött célok elérése - általában egy fejlesztési termék

sikeres elkészítése időben, a költségvetés keretein belül

és az előre meghatározott teljesítményre vonatkozó 

 előírásoknak megfelelően."

4 feltétel, amelyeknek együttesen kell teljesülniük a
sikeres projekt megvalósításához:
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4.2 Mi a sikeres projekt?

Sikeres projekt és fejlesztése
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Kövesse a projekt ütemtervét

A tervezés a projekt céljainak eléréséhez

szükséges lépések megállapításának

folyamata. A projekt megvalósítási tervének

részletesnek és alaposan megfontoltnak kell

lennie, ami magában foglalja az ellenőrzés és

felülvizsgálat lépéseit is a projekt teljes

időtartamában, hogy ezáltal a projekt ütemterve

pontosan megvalósítható legyen.

A projekt költségvetési korlátainak betartása

A projektköltségvetés a projekt egészének egy

meghatározott időszak alatt történő teljesítéséhez

szükséges összes tervezett költséget jelenti. Arra

használják, hogy megbecsüljék, mennyi lesz a

projektköltség a projekt minden egyes szakaszában.

A költségvetésnek teljesnek kell lennie, és

tökéletesen összhangban kell lennie úgy a tervezett

tevékenységekkel, mind a projekt megvalósításához

szükséges anyagi erőforrásokkal, valamint a várható

eredményekkel. A projekt költségvetési korlátainak

betartása érdekében a költségeknek reálisaknak

(helyesen becsülteknek), elegendőeknek és

szükségesnek kell lenniük a projekt meg-

valósításához.

Sikeres projekt és fejlesztése
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Az összes projektcél teljesítése

Specific (Konkrét): világosan kifejezett, nem hagy teret az értelmezéseknek

Measurable (Mérhető): mennyiségileg vagy minőségileg számszerűsíthető

Achievable (Elérhető): reális és elérhető a siker érdekében

Relevant (Releváns): a cél elérése hozzájárul a projekt hatásához

Time bound (Időhatár): tartalmazza azt a dátumot, ameddig várhatóan teljesíteni kell a

projektet

A projekt célja tükrözi a projekt várható eredményeit, és képviseli a szükséges lépéseket a

projekt teljes megvalósításához. A csapattagok által egyértelműen meghatározott és elfogadott

célkitűzések a projekt iránti hosszabb távú pozitív elkötelezettség alapját képezik, és elősegítik a

sikeres megoldások kidolgozását. A SMART az objektumok helyes megfogalmazásához

elengedhetetlennek tartott tulajdonságok betűszava.

Hatékony csapat

Abból kiindulva, hogy a projektet a projektcsapat

tagjai hajtják végre, nyilvánvaló, hogy az emberi

oldal elengedhetetlen kulcsa a sikeres projekt

megvalósításának.

A hatékony csapat nemcsak az egyes emberek

tudását és készségeit foglalja magában, hanem a

kritikus helyzetek kezelésének képességét, az

elkötelezettséget és a közreműködők közötti

’kémiát’ is. Egy hatékony csapat motivált arra,

hogy a projekt célkitűzéseit időben, a

költségvetés keretein belül és a minőségi

elvárásoknak megfelelően teljesítse.

Sikeres projekt és fejlesztése
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4.3 Projektmenedzsment

Projektindítás

Minden projekt valemilyen ötleten alapul, és egy gyakorlati szükséglet vagy egy fontos probléma

megoldásának igénye indítja el. A projekt fő célja a projekt kedvezményezettjeinek helyzetében

bekövetkező pozitív változás. 

Projekt tervezés

A tevékenységek időfüggő tervezésének célja a tevékenységek és azok optimális egymás utáni

kapcsolatának megteremtése, az egyes tevékenységek valós időtartamának megbecsülése,

valamint az a szükséges források azonosítása.

Projekt kivitelezés

A megvalósítás szakaszában meg kell állapítani, hogy a célok megvalósulnak-e, ha betartják a

tevékenységek ütemezését, és hogy az előirányzott erőforrásokat nem lépik-e túl. Az ellenőrzés

elsődlegesen az időgazdálkodással és a költségek kontrolljával foglalkozik.

A projekt lezárása

A projekt végén értékelni kell a projekt sikerességét. A projekt akkor tekinthető sikeresen

megvalósítottnak, ha időben, a biztosított erőforrásokkal és a kívánt teljesítményszint mellett

fejeződik be. 

 

Sikeres projektmenedzsment = sikeres projektmegvalósítás

A projektmenedzsment egy csapat munkájának vezetése a célok elérése és a sikerkritériumok

meghatározott időben történő teljesítése érdekében.

Projektmenedzsment szakaszok

Project Management



A Spanyolország és Portugália közötti határrégiókat az

elnéptelenedés és az egy főre eső GDP alacsony aránya

jellemzi a nemzeti (és az EU) arányához képest. Ezek a

régiók gazdagok kulturális és természeti örökségükben,

és erős potenciállal rendelkeznek idegenforgalmi

célpontként. Ennek keretében a turizmus erős

tényezőként jön számításba a társadalmi-gazdasági

fejlődés és a foglalkoztatás javítása tekintetében ezekben

a régiókban, ugyanakkor elősegíti a kulturális és

természeti örökség fenntartható módon való kezeléséhez.

A DESTINO FRONTERA célja ezeknek a kihívásoknak a

kezelése határokon átnyúló turisztikai termékek

létrehozásával Spanyolország és Portugália közötti

határszakaszon. Az ötlet alapja az, hogy meghívja az

embereket a határ átlépésére, de ne csak egyszerűen

annak átlépésére, mivel ezek általában nagy történelmi,

kulturális és természeti gazdagsággal bíró területek.

Az Interreg program rámutatott, hogy az egyik területen

kialakított gyakorlatok exportálhatók a másikra, mivel „az

Európai Unió (EU) határterületei hasonló jellegűek”.

 

Résztvevő országok: Spanyolország, Portugália

Példa jó gyakorlatra - INTERREG projektek

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP) 
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EU-támogatás: 1.515.440 € 

Végrehajtási időszak: 2017 - folyamatban van

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

4.4 Támogatott projektek sikertörténetei



a jó környezeti gyakorlatok jutalmazása

újrahasznosítási arány növelése

az állampolgárok környezettudatosságának

előmozdítása játékos alkalmazásokkal

jutalmazó technikák

A Tropa Verde egy multimédiás platform, amelyet Santiago

de Compostela (ES) hozott létre a környezettudatos

magatartás ösztönzése érdekében. Játékalapú internetes

platform segítségével az állampolgárok nyerhetnek

újrahasznosítási utalványokat, és kicserélhetik azokat a

városi tanács és a helyi kiskereskedők jutalmaira.

A Tropa Verde egy multimédiás platform, amelynek célja

az újrahasznosítás és a környezeti felelősség előmozdítása

a polgárok körében az alábbi eszközökkel:

Játékalapú internetes platformot használ, ahol a polgárok

újrahasznosítási pontjaikat cserélhetik be a városi tanács

és a helyi kiskereskedők jutalmaira.

Résztvevő országok:  Spanyolország, Franciaország,

Lengyelország, Portugália, Görögország, Magyarország

Példa jó gyakorlatra - URBACT projektek

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III 
(Tropa Verde, az újrahasznosítás jutalma!)
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EU-támogatás: 453.038 €

Végrehajtási időszak: 2014 - 2020

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

https://urbact.eu/good-practices/home

Támogatott projektek sikertörténetei



A projekt tevékenységei a kutatási eredményeknek a 

 népszerűsítésére és oktatására összpontosulnak a szakmai

nyilvánosság körében. A TEREZA más szervezeteket és

speciális szakértőket is bevont a projektbe, és platformot

teremtett a szakmai beszélgetésekhez. Ennek a

tevékenységnek az eredménye egy tanulmány, amely

népszerűsítette ezt a témát és összefoglalta a gyermekek

és a természet közötti kapcsolat fő előnyeit, valamint a

kortárs társadalomban meglevő főbb akadályokat és

buktatókat.

 

A projekt másik fontos része különféle tevékenységek

létrehozása volt a gyermekek szülei és nagyszülei számára,

amelyeket azután a gyakorlatban is kipróbálhattak a

természetben.

 

Az utolsó tevékenység az oktatási programok létrehozása

volt az iskolák számára. Ezen belül elkészítették és

tesztelték az általános iskola különböző évfolyamainak

éves oktatási terveit. Ezek a tervek azt bizonyítják, hogy

bármi megtanítható kint, a gyerekek bármilyen információt

és leckét megtanulhatnak a természetben.

Résztvevő országok: Csehország, Norvégia

Példa jó gyakorlatra - 

EGT és Norvégia által nyújtott támogatások

Children Live Outside. Increased Wellbeing and Environmental Responsibility Via
Play and Learning in Nature: EEA and Norway Grants 

A gyerekek kint élnek. Fokozott jólét és környezeti felelősség a játék és a természetbeni
tanulás révén: EEA és Norvég Támogatások
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EU-támogatás: 68.919 € 

 Végrehajtási időszak: 2014 - 2016

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects

Támogatott projektek sikertörténetei



A SEWeb projekt célja Skócia környezetének széles körű

áttekintése és bemutatása volt egy weboldalon keresztül,

amely adatokat és információkat, valamint számos

szervezet szakértelmét egyesítette egyetlen központosított

„kapu mindahhoz, amit a skót környezetről tudni akarunk”.

 

A weboldal átfogó képet nyújt Skócia környezetéről,

lehetővé téve a felhasználók számára, hogy számos

Skóciában működő ügynökségtől származó átfogó

adatokat érjenek el, azokat megtekinthessenek és

lekérdezhessenek.

 

A SEWeb projekt sikeres partnerségeket alakított ki számos

szervezettel az összes kulcsfontosságú ágazatban,

megvalósította a SEIS koncepciót és ismertette előnyeit,

javította a szakpolitika-fejlesztés hatékonyságát, és

bevonta a nyilvánosságot azáltal, hogy adatokat

szolgáltatott egy szélesebb körben hozzáférhető

formátumban, bevonva az állampolgárokat a

megbeszélésekbe, a nyomon követésbe és a helyi

fellépésekbe, oktatási információs források közzétételével,

az iskolák jó ötleteinek és tevékenységének

jutalmazásával.

Példa jó gyakorlatra - LIFE projektek

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE  (SEWeb - Skócia környezeti hálója: LIFE)
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EU-támogatás: 2.351.950 € 

Végrehajtási időszak: 2011 – 2015

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects

Támogatott projektek sikertörténetei



Az Ivo Andric Általános Iskola Belgrádban, Rakovica

önkormányzatában található. 1141 tanulója van 44

osztályban, az 1. osztálytól a 8. osztályig. 2010-ben az

iskola elfogadta az inkluzív oktatás koncepcióját.

Fogyatékossággal élő és tanulási nehézségekkel küzdő

gyermekekkel, valamint migráns gyerekekkel és

külföldiekkel dolgoznak együtt. A projekt célja az inkluzív

megközelítés kidolgozása volt.

 

Ez a projekt a szerbiai tanítási gyakorlat és az EU tanítási

gyakorlatának összehangolásához vezetett, amely fontos

előfeltétele annak, hogy Szerbia az EU családjának tagjává

váljon. Felhatalmazta az iskolát új tanítási módszertan

alkalmazására, és példaként szolgálhat más szerbiai

iskolák jó gyakorlata számára is.

 

Résztvevő országok: Szerbia, Spanyolország, Málta

Példa jó gyakorlatra - Erasmus + projektek

Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together
we make a whole: Erasmus+ (A sokszínűség, a befogadás és az egyenlőség megteremtése
iskolánkban - akár másként, akár hasonlóan együtt alkotunk egy egészet: az Erasmus +
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EU-támogatás: 11.310 € 

Végrehajtási időszak: 2018 - 2019

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en

Támogatott projektek sikertörténetei



Hozzáférés egy kiegészítő finanszírozási lehetőségekhez.

A város vagy régió nagyobb láthatósága a környezetében és a polgárai körében.

Kapcsolati hálózat létrehozása (jövőbeli projektek).

Az első projekt után több lehetőség adódik egy második, harmadik, negyedik ...

Elősegíti az európai városok vagy régiók megismerését és elismertségét.

Új kapcsolatok kialakítása hasonló vagy kiegészítő jellegű entitásokkal, valamint

Az EU támogatások formájában finanszírozást biztosít a különböző területekre kiterjedő

alapok és programok széles skálájához. Ezeket a támogatásokat különféle típusú

intézmények kapják meg az EU politikáihoz hozzájáruló konkrét projektek végrehajtására.

 

Az egyik fő szereplő a helyi és regionális közigazgatás, amely ezeket a támogatásokat

felhasználhatja polgárai életminőségének javítására a legfontosabb érdeklődésre számot tartó

területeken, mint például az oktatás, a kultúra, a társadalmi és gazdasági szektor, az egészségügy

vagy a sport. Az EU széles körű lehetőségeket kínál városaink és régióink számára, hogy a

polgárok magasabb szintű fejlettséget és jólétét érjék el.

 

Továbbá,  az európai projektekben való részvétel számos előnnyel jár városaink és régióink

számára, úgymint:

      megszerzéséhez 

      tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje másokkal.

Ezért arra szeretnénk bátorítani Önöket, hogy aktívan vegyék igénybe az EU által

rendelkezésére bocsátott alapokat és programokat, és ebben az értelemben reméljük,

hogy ez az útmutató és a TICTAC projekt egésze hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez az út

könnyebb és eredményesebb legyen.



The Czech Republic 

Spain

Malta

Romania

Italy

Hungary




