Projekt Roka 2018 – Správa o Projekte (ako časť II. Prihlášky)
Začiatok projektu
(Uveďte dátum otváracieho
stretnutia (deň, mesiac a rok):
Trvanie projektu (uveďte v príslušnej
časti riadka v mesiacoch):
Rozpočet projektu
(Uveďte číslo alebo označte vybranú
časť s „X“):
Počet členov projektového tímu
(Uveďte počet členov po profesiách
a celkový počet členov:
Prácnosť projektu ( v človekodňoch)
(Uveďte profesiu a počet
človekodní, uveďte celkový súčet v
človekodňoch
- z toho interných
- z toho externých
Ostatné zúčastnené strany
(Názov a ich úloha v projekte)
Potvrďte súhlas s publikovaním
informácii o predkladanom projekte.

do 12 mesiacov:

nad 12 mesiacov

do 500 000€:

nad 500 000€:

Podpis pečiatka oprávnenej osoby predkladateľa projektu

Opis projektu:
Opis projektu (max. 20x A4), organizácie zadávateľa, organizácie dodávateľa, zúčastnených strán,
organizácie projektu.
Hodnotené oblasti:

Oblasť I - Celková úspešnosť projektu
(spolu max. 30 bodov)
Úspešnosť z pohľadu splnenia očakávaní zákazníka a dodržania základných parametrov projektu z
pohľadu času a nákladov
Hodnotenie zadávateľa projektu (písomné hodnotenie na hlavičkovom papieri organizácie).
A) Uveďte či projekt splnil a/alebo presiahol požadované výstupy a ciele. Potvrďte, že projekt
akceptujete ako ukončený
B) Uveďte či projekt splnil časový plán (prípadne zdôvodnite odchýlku, napr. schválená zmena počas
projektu)
C) Uveďte dodržanie plánovaného rozpočtu projektu (prípadne zdôvodnite odchýlku, napr. schválená
zmena počas projektu)
D) Uveďte do akej miery boli splnené očakávania koncového užívateľa.

E) Uveďte do akej miery ste boli spokojný so spôsobom riadenia projektu

Oblasť II. Použitie nástrojov projektového riadenia
(max. 50 bodov)
V tejto časti je potrebné voľne popísať či boli a ako použité nástroje na riadenie projektov, konkrétne:

Zúčastnené strany
Riziká: hrozby a príležitosti
Kvalita
Organizácia projektu, Tímová práca
Riešenie problémov
Štruktúry projektu
Predmet, rozsah a výstupy projektu
Životný cyklus projektu a fázy
Prostriedky
Náklady
Riadenie zmien v projekte
Kontrola a správy
Informácie a dokumentácia
Komunikácia
Spúšťanie projektu
Ukončovanie projektu
Plánovanie projektu
Uskutočnenie projektu
Výkonnosť projektu a jej meranie
Celostné riadenie projektu

Oblasť III. Inovatívnosť projektu
(5 bodov)
Prosím uveďte skutočnosti dokumentujúce jedinečnosť Vášho projektu, či už z pohľadu projektového
riadenia, dosiahnutých výsledkov , náročnosti projektu, prínosov pre spoločnosť, externých faktorov.

Oblasť IV. Komplexnosť projektu
(15 bodov)
Z hľadiska náročnosť projektového zadania, veľkosti tímu, geografického rozloženia, štruktúry a počtu
dodávateľov, partnerov a celkovej časovej náročnosti,

