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Decydujemy, które z planowanych
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у

Rozpoczynamy podróľ:
poczÇtki projektu

J

eūeli zwykle masz do czynienia z relatywnie krótkimi, maûo kosztownymi
i ûatwymi w realizacji projektami, moūesz nabraġ przekonania, ūe ūycie projektu rozpoczyna sió wtedy, gdy Twój szef przydziela Ció do zespoûu projektowego. Moūesz wówczas nie zdawaġ sobie sprawy, jak wiele czasu i wysiûku
wymaga sama analiza, majñca przynieőġ odpowiedũ na pytanie, czy dany projekt
w ogóle warto zrealizowaġ — tymczasem czas na niñ poőwiócony bywa nierzadko dûuūszy niū czas niezbódny do ukoŁczenia caûego projektu. Moūesz teū
myőleġ, ūe w przypadku ewentualnej poraūki zmarnowane zasoby ograniczñ sió do
kilku dni pracy zespoûu i paru zûotych wydanych na projekt. O co wióc to caûe halo?
Wspóûczesne organizacje wykorzystujñ projekty jako gûówne narzódzie utrzymania, wsparcia, usprawniania i rozwoju wszystkich aspektów ich dziaûalnoőci
operacyjnej. Aby mieġ pewnoőġ, ūe posiadane zasoby zostaûy zaalokowane do projektu w sposób maksymalizujñcy oczekiwane korzyőci, organizacje muszñ znaleũġ sposób na to, by kierowaġ do realizacji nie tylko te projekty, które przyniosñ
im najwiókszñ wartoőġ dodanñ po ich ukoŁczeniu, ale równieū te, z którymi
wiñūe sió najwióksze prawdopodobieŁstwo ukoŁczenia ich z sukcesem.
Na rysunku 2.1 przedstawiûem kroki, które skûadajñ sió na pierwszy etap cyklu ūycia
projektu (rozpoczócie projektu). (Wiócej na temat samego cyklu ūycia znajdziesz
w rozdziale 1.). Jak wynika z tego rysunku (oraz opisu w dalszej czóőci rozdziaûu),
etap ten obejmuje trzy gûówne obszary. Sñ to:
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1.

Identyfikacja pomysĄów na potencjalny projekt i zebranie informacji na ich
temat.

2.

Pozyskanie dodatkowych danych, dziÛki którym moľliwa bÛdzie gruntowna
ocena potencjalnego projektu, a których brakowaĄo w uprzednio zebranych
informacjach.

3.

Wybór tych projektów, które przejdÇ do kolejnego etapu (organizacji
i przygotowaĆ).

RYSUNEK 2.1.
Kolejne kroki
w pierwszym etapie
cyklu ľycia projektu
(rozpoczÛcie projektu)

Zebranie pomysĄów na projekty
Czasami zdarza sió tak, ūe wspaniaûy pomysû na projekt po prostu rodzi sió w Twojej gûowie. Choġ nieplanowane z góry, spontaniczne i twórcze pomysûy sñ zawsze
mile widziane, wiókszoőġ odnoszñcych sukcesy organizacji decyduje sió na przeprowadzenie bardziej przemyőlanego i uporzñdkowanego procesu. Dzióki takiemu procesowi sñ w stanie zidentyfikowaġ ũródûa informacji, które sprawiñ, ūe do
realizacji zostanñ wybrane projekty oferujñce jak najwiókszñ wartoőġ dodanñ.
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Identyfikacja ļródeĄ informacji
o potencjalnych projektach
Liderzy organizacji zapoczñtkowujñ projekty w odpowiedzi na bodũce, które majñ
wpûyw na danñ organizacjó i moūna je pogrupowaġ w cztery poniūsze kategorie:



Wymagania regulacyjne, prawne lub ĝrodowiskowe (presja spoĄeczna).



Proĝby lub potrzeby interesariuszy.



Wdraľanie lub zmiana strategii biznesowej albo technologicznej.



Opracowywanie, naprawa lub ulepszanie produktów, procesów i usĄug.

Waūnymi ũródûami informacji odnoőnie do zapotrzebowania na konkretne projekty oraz ich opûacalnoőci z perspektywy organizacji sñ sporzñdzane co roku
plany i budūety, zarówno na poziomie caûej organizacji, jak i jej jednostek operacyjnych. Dokumenty te sñ zwykle ũródûem informacji o:



Misji, celach i strategii organizacji (lub jej jednostki operacyjnej).



PoľÇdanych zmianach w sposobie operacyjnego funkcjonowania organizacji.



Zmianach zachodzÇcych w otoczeniu organizacji — na rynku, w populacji klientów
czy u konkurencji.



Kluczowych wskaļnikach efektywnoĝci w organizacji.

Pozostaûe istotne ũródûa informacji mogñ dostarczyġ wiedzy o strukturze, komponentach, problemach i wyzwaniach zwiñzanych z kluczowymi systemami i procesami funkcjonujñcymi w organizacji.

Stworzenie uzasadnienia projektu
Wstópne informacje skûadajñce sió na propozycjó projektu ujmowane sñ czósto
w ramy tzw. uzasadnienia projektu (ang. business case), które moūe obejmowaġ, nie
bódñc jednak do nich ograniczonym, kwestie takie jak:



Wysokopoziomowe sformuĄowanie potrzeb biznesowych.

 Powody, dla których realizacja projektu jest poľÇdana.
 Opis problemów lub moľliwoĝci biznesowych, jakie przyniesie realizacja
projektu (uwzglÛdniajÇc wartoĝÉ dla organizacji).

 ListÛ interesariuszy (wiÛcej na ten temat w rozdziale 3.).
 Zakres proponowanego projektu (o sposobach definiowania zakresu wiÛcej
w rozdziale 4.).
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Analiza sytuacji.

 Podsumowanie celów i strategii organizacji.
 Omówienie najwaľniejszych ļródeĄ problemu lub czynników stojÇcych za okazjÇ
biznesowÇ.

 Podsumowanie obecnego stanu i osiÇgniÛÉ organizacji w danym obszarze
i zestawienie ich ze stanem docelowym.

 Identyfikacja znanych czynników ryzyka zwiÇzanych z projektem (o zarzÇdzaniu
ryzykiem projektowym wiÛcej w rozdziale 9.).

 Wskazanie kluczowych czynników sukcesu w projekcie.
 Okreĝlenie kryteriów decyzyjnych, które pozwolÇ wybraÉ optymalne rozwiÇzanie
w danej sytuacji.



Dyskusja na temat rekomendowanego przebiegu dziaĄaĆ w projekcie.

Jeūeli okaūe sió to konieczne, moūliwe jest przeprowadzenie formalnej oceny potrzeb. Pozwoli ona lepiej okreőliġ biznesowe potrzeby organizacji, do których odwoûuje sió projekt. Ocena potrzeb (zwana teū analizñ luk) to rodzaj sformalizowanej analizy, która odpowiada na pytanie, jakiego rodzaju dziaûania powinna podjñġ
organizacja, by ze stanu obecnego zbliūyġ sió w przyszûoőci do stanu poūñdanego.
Skûadajñ sió na niñ poniūsze elementy:



Okreĝlenie tych aspektów operacyjnego funkcjonowania organizacji, do których
chcemy siÛ odnieĝÉ, oraz miar, jakie zostanÇ zastosowane w celu iloĝciowego
pomiaru efektywnoĝci organizacji w danym obszarze.



Wyznaczenie bieľÇcych wartoĝci miar zdefiniowanych w poprzednim punkcie
(które okreĝlÇ aktualnÇ sytuacjÛ).




Wyznaczenie wartoĝci miar, które naleľy osiÇgnÇÉ w przyszĄoĝci.
Identyfikacja luk miÛdzy tym, „co jest”, a tym, „do czego naleľy dÇľyÉ
w przyszĄoĝci” — które naleľy wypeĄniÉ.



Propozycja dziaĄaĆ, dziÛki którym organizacja powinna byÉ w stanie osiÇgnÇÉ
poľÇdany stan przyszĄy.

Celem organizacji jest realizacja tych projektów, w przypadku których prawdopodobieŁstwo sukcesu jest jak najwyūsze i które po ukoŁczeniu przyniosñ jej jak
najwióksze korzyőci. Dlatego uzasadnienie projektu powinno uwzglódniaġ:




Jasny opis oczekiwanych rezultatów projektu.
IdentyfikacjÛ misji i celów funkcjonowania organizacji, na które wpĄynÇ rezultaty
projektu.



Wskazanie innych projektów, z którymi wiÇľÇ siÛ te same lub podobne wyzwania,
a które zostaĄy ukoĆczone, sÇ w trakcie realizacji lub znajdujÇ siÛ na etapie
planowania, z wyjaĝnieniem, dlaczego dany projekt powinien przynieĝÉ wiÛksze
korzyĝci i dlaczego szanse na jego realizacjÛ sÇ wiÛksze.
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Uzasadnienie biznesowe powinno byġ przygotowane przez osobó zewnótrznñ
w stosunku do projektu, na przykûad przez menedūera jednostki, na rzecz której
miaûby byġ realizowany dany projekt. Inicjatorem czy sponsorem projektu powinna byġ osoba na takim poziomie w hierarchii organizacyjnej, dzióki któremu
bódzie w stanie pozyskaġ niezbódne finansowanie i zapewniġ wymagane zasoby.
Jeūeli myőlisz nad zûoūeniem projektu do akceptacji przeûoūonych, upewnij sió,
ūe uwzglódniûeő funkcjonujñce w organizacji procedury i procesy, z którymi Twoja
propozycja powinna byġ zgodna. W szczególnoőci poszukaj odpowiedzi na poniūsze
pytania:



Do kiedy Twoje zgĄoszenie powinno zostaÉ zarejestrowane?



Jakie tematy powinieneĝ w nim omówiÉ i (lub) w jakim formacie powinieneĝ je
dostarczyÉ?



WedĄug jakich kryteriów (i przypisanych im wag) oceniane bÛdzie Twoje zgĄoszenie?

Przygotowanie karty projektu
Gdy przekaūesz uzasadnienie biznesowe dla projektu, bódzie ono oceniane pod
kñtem spójnoőci z potrzebami organizacji i jej priorytetami. Jeūeli uzyska ono
akceptacjó osób decyzyjnych, powinieneő przystñpiġ do przygotowania karty projektu (ang. project charter). Zawiera ona wszystkie informacje niezbódne do podjócia decyzji o ewentualnym skierowaniu projektu do kolejnego etapu — organizacji
i przygotowaŁ. Zaakceptowana karta projektu stanowi ostateczne potwierdzenie, ūe
projekt zyskaû autoryzacjó, i wyposaūa kierownika projektu w odpowiednie narzódzia oraz uprawnienia niezbódne do siógniócia po zasoby organizacji konieczne
do prowadzenia dalszych prac nad projektem.
Karta projektu moūe zawieraġ niūej wymienione informacje o produktach, usûugach
czy rezultatach projektu (choġ nie musi byġ do nich ograniczona):



Cele projektu.



Mierzalne produkty prac oraz zwiÇzane z nimi kryteria sukcesu.



SpecyfikacjÛ wymagaĆ (wysokopoziomowo).



Ogólny opis projektu, jego ram (ograniczeĆ) i najwaľniejszych rezultatów.



Opis ryzyka projektowego.



Ramowy harmonogram i kamienie milowe.



WstÛpnie zaakceptowane zasoby finansowe.



ListÛ kluczowych interesariuszy.
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Kryteria odbioru projektu (co moľna uznaÉ za sukces projektu, kto decyduje,
czy projekt zakoĆczyĄ siÛ sukcesem, kto podpisuje siÛ pod odbiorem projektu).



Kryteria rezygnacji z projektu.



Nazwisko kierownika projektu, zakres jego odpowiedzialnoĝci i przysĄugujÇce mu
uprawnienia.



Nazwisko i uprawnienia sponsora projektu lub innej osoby (albo osób),
która autoryzuje kartÛ projektu.

W celu okreőlenia rzeczywistej wartoőci projektu dla organizacji oraz oszacowania prawdopodobieŁstwa jego sukcesu moūna wykorzystaġ dwa dodatkowe rodzaje analiz: analizó kosztów i korzyőci oraz studium wykonalnoőci. W kolejnych
czóőciach tego rozdziaûu pokaūó, jakiego rodzaju informacji moūe dostarczyġ kaūda
z nich, a takūe opiszó dokumenty, jakie rzeczywiőcie powstajñ na etapie przygotowywania karty produktu.
Kierownik projektu powinien zostaġ wybrany od razu po zaakceptowaniu uzasadnienia biznesowego i — co jest chyba oczywiste — zanim projekt wejdzie
w etap organizacji i przygotowaŁ. Dzióki temu kierownik projektu bódzie mógû
wziñġ udziaû w tworzeniu karty projektu, a takūe bódzie mógû lepiej zrozumieġ
zaûoūenia leūñce u podstaw planowanych dziaûaŁ oraz rezultaty prac, które ma
dostarczyġ.

Przeprowadzanie analizy kosztów i korzyĝci
Analiza kosztów i korzyőci to porównawcze zestawienie wszystkich korzyőci,
które spodziewasz sió odnieőġ dzióki realizacji swojego projektu, oraz wszystkich
kosztów zwiñzanych z rozpoczóciem projektu, jego realizacjñ oraz utrzymaniem
zmian bódñcych jego rezultatem. Analiza kosztów i korzyőci pomoūe Ci:



ZdecydowaÉ o przystÇpieniu do projektu lub zdecydowaÉ, którego z kilku
moľliwych projektów warto siÛ podjÇÉ.



SformuĄowaÉ odpowiednie cele projektu.



StworzyÉ odpowiednie miary a priori i a posteriori, okreĝlajÇce stopieĆ
powodzenia projektu.



PrzygotowaÉ szacunki odnoĝnie zasobów wymaganych do jego realizacji.

Niektóre ze spodziewanych korzyőci moūna wyraziġ pienióūnie (mogñ to byġ na
przykûad zmniejszone koszty operacyjne lub wyūsze zyski). W przypadku innych
korzyőci moūliwe jest liczbowe oszacowanie tylko niektórych ich aspektów. Jeőli
Twój projekt ma poprawiġ morale pracowników, to za zwiñzane z nim korzyőci
uznaġ moūesz na przykûad mniejszñ rotacjó, wyūszñ wydajnoőġ pracy, mniejszñ
absencjó oraz mniejszñ liczbó skarg. Tam, gdzie to tylko moūliwe, koszty i korzyőci
powinny byġ wyraūane pienióūnie, aby uûatwiġ oszacowanie wartoőci netto projektu.
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Weũ pod uwagó koszty zwiñzane ze wszystkimi etapami projektu. Koszty takie
mogñ mieġ charakter jednorazowy (na przykûad koszty pracy, nakûadów inwestycyjnych lub koszty niektórych dziaûaŁ i usûug) lub teū cykliczny (dodatkowy
personel, zapasy i materiaûy lub koszty napraw i utrzymania). Ponadto weũ pod
uwagó równieū:



Potencjalne koszty niezrealizowania projektu.



Potencjalne koszty jego nieudanej realizacji.



Koszty alternatywne (innymi sĄowy, potencjalne korzyĝci, jakie mogĄoby przynieĝÉ
przeznaczenie tych samych ĝrodków na realizacjÛ innego, zakoĆczonego
powodzeniem, projektu).

Im dalej w przyszûoőġ wybiega Twoja analiza, tym waūniejsze staje sió przeliczenie szacowanej wielkoőci nadwyūki korzyőci ponad spodziewane koszty na dzisiejszñ wartoőġ pieniñdza. Niestety, w im dûuūszej perspektywie planujesz, tym
mniej moūesz byġ pewien swoich szacunków. Byġ moūe oczekujesz, ūe przez
wiele lat bódziesz czerpaû korzyőci z nowego systemu komputerowego, ale równie dobrze moūe sió okazaġ, ūe w wyniku postópu technologicznego Twój nowy
system juū po roku stanie sió przestarzaûy. Stñd teū na analizó kosztów i korzyőci
wpûywajñ dwa nastópujñce czynniki:



W jak dalekiej przyszĄoĝci spodziewasz siÛ odnieĝÉ korzyĝci.



Na jakich zaĄoľeniach opierasz swojÇ analizÛ.

Nawet jeőli nie chcesz podejmowaġ sió samodzielnego wykonania analizy kosztów i korzyőci, koniecznie powinieneő sprawdziġ, czy projekt juū takñ analizó
posiada, a jeőli tak, to jakie byûy jej dokûadne ustalenia.
Przewaga spodziewanych korzyőci z projektu nad szacowanymi kosztami wyraūonymi wedûug obecnej wartoőci pieniñdza to wartoőġ bieūñca netto (ang. net
present value — NPV) projektu. Wartoőġ bieūñca netto opiera sió na nastópujñcych
przesûankach:



Inflacja: siĄa nabywcza pieniÇdza bÛdzie za rok mniejsza niľ obecnie. Jeĝli stopa
inflacji za kolejne 12 miesiÛcy wyniesie 3%, to za kaľdÇ posiadanÇ dziĝ zĄotówkÛ
bÛdziesz mógĄ za rok kupiÉ towary, które dziĝ kosztujÇ nieco ponad 97 groszy.
Innymi sĄowy, za 12 miesiÛcy wydasz zĄotówkÛ na zakup tego, za co dziĝ zapĄaciĄbyĝ
okoĄo 97 groszy.



Utracony zwrot z inwestycji: jeĝli wydasz pieniÇdze na realizacjÛ danego
projektu, niejako utracisz przyszĄe zyski, które mógĄbyĝ mieÉ z ulokowania ich
w sposób zapewniajÇcy gwarantowany zwrot. Jeĝli na przykĄad ulokujesz w banku
zĄotówkÛ z oprocentowaniem 3% w skali roku i rocznÇ kapitalizacjÇ odsetek,
to za 12 miesiÛcy otrzymasz 1,03 zĄotego (zakĄadajÇc zerowÇ inflacjÛ).
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Aby uwzglódniġ te kwestie przy obliczaniu NPV, musisz okreőliġ nastópujñce wielkoőci:



Czynnik dyskontowy: czynnik odzwierciedlajÇcy przyszĄÇ wartoĝÉ 1 zĄotego
w dzisiejszych pieniÇdzach, z uwzglÛdnieniem zarówno efektu inflacji,
jak i utraconego zwrotu z inwestycji.



Akceptowalny okres zwrotu z inwestycji: po jakim okresie inwestycja
przyniesie korzyĝci, które zrównowaľÇ koszty.

Poza obliczeniem NPV dla róūnych stóp dyskonta i okresów zwrotu, dla kaūdego
okresu zwrotu oblicz równieū wewnótrznñ stopó zwrotu projektu (wielkoőġ stopy
dyskontowej, przy której NPV wyniósûby zero).

Studium wykonalnoĝci
Studium wykonalnoőci to analiza, którñ przeprowadzamy po to, aby byġ w stanie
okreőliġ, czy planowany projekt ma szansó zakoŁczyġ sió sukcesem, czy jego
produkty (rezultaty) okaūñ sió przydatne, jak równieū czy sam projekt wprowadza
adekwatne rozwiñzania problemów, do których rozwiñzania zostaû przewidziany.
Poniūej wymieniûem pióġ istotnych obszarów, które powinieneő wziñġ pod uwagó,
gdy przystópujesz do sporzñdzenia studium wykonalnoőci. Sñ to zagadnienia:



Techniczne: Czy organizacja bÛdzie miaĄa dostÛp do zasobów technicznych
(takich jak zasoby ludzkie, wyposaľenie, budynki, surowce czy informacje) wĄaĝnie
wtedy, kiedy bÛdÇ one niezbÛdne do realizacji zadaĆ przewidzianych w projekcie?
(O zasobach ludzkich przeczytasz wiÛcej w rozdziale 7., kwestii wyposaľenia,
budynków, surowców i informacji poĝwiÛciĄem natomiast rozdziaĄ 8.).



Finansowe: Czy organizacja jest w stanie zapewniÉ adekwatne finansowanie
w momencie wynikajÇcym z potrzeb projektowych? (WiÛcej o finansowaniu
projektów w rozdziale 8.).



Prawne: Czy organizacja jest w stanie speĄniÉ wymagania narzucone przez prawo,
jak równieľ pokonaÉ inne ograniczenia, które mogĄyby wpĄynÇÉ na efektywnoĝÉ
prac projektowych lub praktyczne wykorzystanie rezultatów projektu?



Operacyjne: Czy rezultaty projektu zaspokojÇ potrzeby organizacji, do których
zaspokojenia dany projekt zostaĄ przewidziany?



Harmonogramowe: Czy prace projektowe majÇ szansÛ byÉ ukoĆczone
w przewidzianym terminie? (Zajrzyj do rozdziaĄu 6. po wiÛcej informacji na temat
tworzenia harmonogramu projektu).

Informacje wynikajñce z analizy kosztów i korzyőci mogñ byġ przydatne do sporzñdzenia studium wykonalnoőci. Na przykûad informacje o szacowanych kosztach mogñ staġ sió czóőciñ analizy opûacalnoőci projektu w ramach studium wykonalnoőci.
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Kiedy oceniasz swój projekt pod kñtem jego potencjalnej wartoőci dla organizacji, pod kñtem kosztów czy wykonalnoőci, powinieneő z rezerwñ podchodziġ do
pewnych zaûoūeŁ, które Ty sam lub inni moūecie przyjñġ za pewnik (nawet jeőli
nie bódziecie sobie zdawaġ z tego sprawy). Na przykûad z faktu, ūe Twoje proőby
o pracó w nadgodzinach bywaûy w przeszûoőci odrzucane, nie wynika jeszcze, ūe
zostanñ odrzucone i tym razem. Zadbaj o to, by wszystkie zaûoūenia przyjmowane na potrzeby analizy czy planowania projektu zostaûy spisane na jednej liőcie
(nieco dalej rozwinó wñtek sporzñdzania spisu zaûoūeŁ).

Dokumenty towarzyszÇce tworzeniu karty projektu
Pracujñc nad opracowaniem karty projektu, tak naprawdó powinieneő stworzyġ
trzy dokumenty:



KartÛ projektu jako takÇ. ListÛ informacji, które zwykle zawiera karta projektu,
zamieĝciĄem na poczÇtku tego podrozdziaĄu.



WstÛpnÇ wersjÛ rejestru interesariuszy. Jest to spis osób lub grup osób, które
sÇ niezbÛdne do realizacji projektu, które bÛdÇ odbiorcami jego produktów lub
które z innych wzglÛdów mogÇ byÉ zainteresowane projektem. Interesariuszy
moľemy podzieliÉ na: liderów (sÇ to ludzie, którzy majÇ coĝ do powiedzenia
w kwestii definiowania produktów prac realizowanych w ramach projektu), osoby
wspierajÇce (sÇ to osoby, które pomagajÇ zrealizowaÉ projekt) oraz obserwatorów
(obserwatorem jest ktoĝ, kto ma jakiĝ interes w realizacji projektu, ale nie zalicza
siÛ do ľadnej z wymienionych wczeĝniej grup). (WiÛcej informacji na temat
interesariuszy znajdziesz w rozdziale 3.).



Spis zaĄoľeĆ. Jest to lista wszystkich zaĄoľeĆ, jakie poczyniono przy sporzÇdzaniu
informacji projektowych, które Ty lub inne osoby uznaliĝcie domyĝlnie za
potwierdzone, nawet jeĝli nie mieliĝcie na to bezpoĝrednich dowodów. ZaĄoľenia
dotyczÇce kluczowych informacji, co do których nie masz stuprocentowej pewnoĝci,
mogÇ dramatycznie wpĄynÇÉ na kaľdy aspekt planowania projektu, jego analizy
czy monitorowania. Równie duľo problemów moľe przysporzyÉ informacja,
której prawdziwoĝÉ zakĄadasz, opierajÇc siÛ na faĄszywych przesĄankach lub
przypuszczeniach innych osób. WĄaĝnie dlatego tak waľne jest sporzÇdzanie
listy wszystkich zaĄoľeĆ przyjmowanych w projekcie juľ na wczesnym etapie
przygotowywania materiaĄów projektowych, a takľe staĄe jej aktualizowanie
(dodawanie nowych i usuwanie nieaktualnych zaĄoľeĆ) w czasie trwania projektu.

Gdy opracowujesz elementy planu projektu w drugim etapie jego cyklu ūycia (organizacja i przygotowania), upewnij sió, ūe odzwierciedliûeő w nich informacje
przygotowane na wczeőniejszych etapach prac nad projektem. Na przykûad karta
projektu powinna byġ uwzglódniona jako materiaû do przygotowania opisu zakresu projektu (patrz rozdziaû 4.), a rejestr interesariuszy czy spis zaûoūeŁ projektowych powinien w naturalny sposób powstaġ z odpowiednich dokumentów
przygotowanych w czasie opracowywania karty projektu.
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Decyzja o przekazaniu projektu
do drugiego etapu
Decyzja o tym, czy przekazaġ projekt do kolejnego etapu realizacji (organizacji
i przygotowaŁ) to ostatni krok pierwszego etapu jego cyklu ūycia (rozpoczócia
projektu).
Aby zachowaġ kontroló nad postópami w projekcie, bardzo waūne jest monitorowanie jego aktualnego statusu w oparciu o wskazania kluczowych wskaũników
efektywnoőci (ang. key performance indicators — KPI) i przekazywanie projektu do
kolejnego etapu realizacji tylko wtedy, gdy dotyczñce go wskaũniki osiñgnñ zakûadany poziom (lub go przekroczñ). Jeūeli co najmniej jeden ze wskaũników nie
osiñgnie zaûoūonego poziomu minimalnego, organizacja powinna podjñġ jednñ
z dwóch decyzji: albo pozostawiġ projekt na obecnym etapie, z zaleceniem pracy
na rzecz poprawy feralnego wskaũnika, albo zdecydowaġ o anulowaniu projektu.
Istniejñ dwa podejőcia do oceny projektu pod kñtem tego, czy moūe byġ przekazany do dalszych prac w ramach etapu organizacji i przygotowaŁ:



Indywidualne: w oparciu o zestaw minimalnych, akceptowalnych poziomów
jakoĝciowych i iloĝciowych danych na temat projektu, które powinny zostaÉ
osiÇgniÛte, aby projekt mógĄ zostaÉ skierowany do kolejnego etapu realizacji.



Grupowo, wspólnie z innym projektem (lub projektami): w pierwszym kroku
ocena odbywa siÛ tak jak w podejĝciu indywidualnym, by wyĄoniÉ te projekty,
które w ogóle speĄniajÇ minimalne wymagania kwalifikujÇce do przejĝcia do
kolejnego etapu, po czym w kolejnym kroku przypisaÉ im ranking w ramach
kaľdej z kategorii skĄadajÇcych siÛ na ocenÛ indywidualnÇ.
Decyzja o tym, który projekt powinien zostaÉ zakwalifikowany do kolejnego
etapu (organizacja i przygotowania), którÇ potocznie okreĝla siÛ jako „danie
projektowi zielonego ĝwiatĄa”, opieraÉ siÛ bÛdzie na ogólnej sumie funduszy
dostÛpnych na potrzeby sfinansowania projektów z danej grupy oraz pozycji
tych projektów na liĝcie priorytetów organizacji.
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wyznaczanie celów, 93
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uprawnienia, 244
decyzyjne, 73
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