ZÁPIS ZO STRETNUTIA PROJEKTOVÉHO TÍMU
uskutočnené dňa 26. apríla 2010 o 10.00 hod., na mieste budúceho Ekotechnologického centra v Buzici 596,
Slovensko

CIEĽ STRETNUTIA:
Interné pracovné stretnutie projektového tímu týkajúce sa realizácie projektu s názvom:
Vedľajšie produkty ako zdroje energie/ Melléktermékek, mint energiaforrások (“Agricultural
by-products, as energy resources”) – kód projektu: HUSK/0801/2.1.1/0200.

Zúčastnené osoby: podľa prezenčnej listiny, menovite:
Michal BARTOŠ
Irena PETRÁSOVÁ
Mariana URBÁNOVÁ
Adriána IMRICHOVÁ
Silvia FAZEKASOVÁ
HORVÁTH Zoltán
LEDZÉNYI András
PAPP Nóra

(externý manažment – projektový koordinátor)
(finančný manažér – vedúci partner OZ SEPARE)
(dobrovoľník – vedúci partner OZ SEPARE)
(projektový manažér – vedúci partner OZ SEPARE)
(člen – vedúci partner OZ SEPARE)
(finančný manažér – cezhraničný partner EKOKU)
(supervízor – cezhraničný partner EKOKU)
(projektový manažér – cezhraničný partner EKOKU)

Štatutárny zástupca OZ SEPARE: Ing. Irena Petrášová
Štatutárny zástupca Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (EKOKU): Zoltán Horváth
Témy pracovného stretnutia:
1. Povinná dokumentácia (monitorovacie správy, finančné záležitosti a pod.)
2. Diskusia o Správe na úrovni partnera
3. Zhromažďovanie dokumentácie z VO
4. Verejné obstarávanie
5. Diskusia o obnoviteľných zdrojov energie – štúdia využitia potenciálu
6. Návšteva potenciálneho miesta za účelom prieskumu o možnostiach energetického auditu
7. Informácie o odborných programoch (vzdelávacie programy v Ekotechnickom dome
v Ostrihome), programy budovania solárnych kolektorov
8. Propagačné materiály (leaflets, brožúry, mapy, a pod.)
9. Návšteva a dizajnovanie Ekotechnologického centra v Buzici grafickým návrhárom
10. Iné témy
Poznámky k téme č. 1:

−

Partneri diskutovali o pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2010

Poznámky k téme č. 2:

− Partneri prešli s externým projektovým koordinátorom (externý manažment) otázky
týkajúce sa administratívnych záležitostí, termínov prípravu Správy na úrovni partnera
− Partneri položili externému projektovému koordinátorovi otázky týkajúce sa termínov
a spôsobu refundácie výdavkov
Poznámky k téme č. 3:
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− Partneri diskutovali o obsahu a spôsobe zhromažďovania dokumentácie z verejného
obstarávania
Poznámky k téme č. 4:

− Vedúci partner informoval cezhraničného
obstarávaní, ktoré vedúci partner už zrealizoval

partnera

o výsledkoch

verejných

Poznámky k téme č. 5:

− Partneri diskutovali o úvodnej štúdii obnoviteľných zdrojov energie – štúdia využitia
potenciálu, ktorá bude vypracovaná v druhom období projektu, záväzne odsúhlasili jej
obsah
Poznámky k téme č. 6:

− Zástupcovia cezhraničného a vedúceho partnera navštívili potenciálne miesto, na
ktorom by sa mal vykonať energetický audit; zhodnotili súčasnú situáciu
− Vedúci partner poskytol cezhraničnému partnerovi ďalšie informácie o potenciálnych
miestach v rámci ktorých by sa mohol vykonať energetický audit
Poznámky k téme č. 7:

− Cezhraničný partner oboznámil vedúceho partnera o vzdelávacom programe, ktorý bol
organizovaný v Ostrihome pri príležitosti Dňa Zeme
− Cezhraničný partner navrhol termín organizácie kurzu budovania solárnych
kolektorov
Poznámky k téme č. 8:

− Dohodli sa podrobnosti prípravy informačnej tabuli zabezpečujúcej publicitu projektu
− Partneri sa dohodli na podmienkach a možnom termíne inštalácie informačnej tabuli
zabezpečujúcej publicitu projektu priamo na budove Ekotechnologického centra
v Buzici
Poznámky k téme č. 9:

− Uskutočnilo sa plánovanie vnútorného dizajnu Ekotechnologikcého centra v Buzici grafickým
−

návrhárom
Partneri znova podrobne diskutovali o funkcionalite centra a rovnako hovorili o je externom
vzhľade

Poznámky k téme č. 10:

− Partneri sa vzájomne dohodli, že budú využívať viaceré komunikačné kanály za
účelom implementácie projektu
Budulov, 27. apríl 2010
Zápis pripravila: Ing. Irena Petrášová
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