Założenia projektowe - brief projektowy
Nazwa klienta
Tytuł projektu
Wstęp
Krótkie wprowadzenie do specyfiki działalności firmy (zamawiającej projekt), kto ją prowadzi, jaki
jest jej zakres, od jakiego czasu istnieje i na jakim rynku/rynkach działa. Wskazane jest również
podanie innych wiadomości, które pozwolą na zrozumienie specyfiki firmy.
Kontekst projektu
Należy opisać projekt na takim poziomie szczegółowości, jaki jest możliwy lub odpowiedni na tym
etapie. Jak powstała idea projektu, do czego ma on służyć, jak jest ulokowany wśród innych
przedsięwzięć firmy lub organizacji, czy ma być z nimi powiązany i w jakim zakresie. Należy podać
cel – w szczególności, jakie są oczekiwania co do realizacji projektu w odniesieniu do działalności
firmy – jaki ma na nią wywrzeć wpływ, co ma zmienić.
Kontekst rynkowy
Należy zamieścić informacje o specyfice rynku, na którym operuje firma, obecnych warunkach na
nim panujących oraz o prowadzonej działalności. W przypadku posiadania opracowanych badań
rynkowych, można zamieścić wybrane dane w założeniach do projektu. Przydatna jest informacja,
czy podejmowane przedsięwzięcie zainicjowane zostało zmianami na rynku czy też chęć jego
realizacji wynika z planów wejścia na nowy rynek.
Kolejne zagadnienia to kto jest odbiorcą docelowym (klienci, użytkownicy) na opisanym rynku.
Konkurencja – krótki opis, linki do stron internetowych. Wszystkie te informacje pomogą zrozumieć
projektantom jaka jest specyfika rynku, na którym ma zaistnieć przedsięwzięcie.
Dotychczasowe działania
Jeśli to możliwe, należy zamieścić informację o dotychczasowych działaniach dotyczących nowego
projektu. Określić okoliczności (stan zaawansowania), w których zapraszany do współpracy
projektant włącza się do przedsięwzięcia. Poinformować, czy do współpracy zaproszeni zostali
partnerzy z innych obszarów działalności oraz czy informacje na temat projektu dostępne są
również w innych jednostkach/organizacjach.
Oczekiwany zakres pracy
W tym punkcie należy podać, czego dokładnie się oczekuje i potrzebuje. W przypadku bardziej
zaawansowanych technicznie projektów można załączyć dokładną specyfikację.
Rezultaty
Można zamieścić informację, jakie są oczekiwane efekty realizacji projektu dla firmy/organizacji.
Ten opis powinien być bardziej szczegółowy niż podany wcześniej, określający w wymierny sposób
cele, dotyczące np. wskaźników ekonomicznych.
Budżet
Zagadnieniem otwartym jest podanie budżetu. Odpowiedzi na brief sformułowane przez
projektantów, mogą pomóc w końcowym określeniu budżetu. Należy dobrze zastanowić się, jakie
są okoliczności i priorytety i na tej podstawie zdecydować o ewentualnym zamieszczeniu informacji
o budżecie.
Ograniczenia
W przypadku niektórych typów projektów i projektowania marki należy przeanalizować istniejące
patenty i znaki towarowe. Dotyczy to współpracy z innymi projektantami, wewnętrznym zespołem
projektowym i z ekspertami zewnętrznymi. Jeśli są dostępne dokumenty na ten temat, wskazać
sposób, w jaki można do nich dotrzeć. Normy jakie musi produkt spełniać oraz związane z nimi

ograniczenia dotyczące geometrii i wykorzystywanych materiałów.
Ramy czasowe
Jeśli istnieje już harmonogram działań, należy go podać. Może to być szczegółowy plan projektu
albo najważniejsze daty.
Proces zatwierdzenia
W przypadku długotrwałych albo złożonych projektów, podzielonych na etapy, może zajść
konieczność zatwierdzania prac na każdym z nich w celu przejścia do następnego. Trzeba
uwzględnić podstawowe informacje na temat procesu akceptacji prac, kto go przeprowadza, ile
czasu może trwać – w celu uwzględnienia tych informacji przez projektanta w planowaniu
własnych prac. Dobrze jest pomyśleć o okresach, które mogą utrudnić proces, np. okres
wakacyjno-urlopowy.
Dodatkowe informacje i załączniki
Jeśli planuje się załączyć dodatkowe informacje, należy wyjaśnić, czym są i w jakim celu zostały
załączone.
Dane kontaktowe

