www.

www.husk-cbc.eu

ZÁPIS
z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa
uskutočnilo 14. decembra 2012 o 13.00 hod. na adrese Fő utca 123, 2523 Sárisáp, Maďarsko.
Témy pracovného stretnutia:
1. Zmluva o finančnom príspevku – záväzky, termíny, úlohy
2. Manažment projektu – delegovanie kompetencii, úloh, zodpovedností, forma komunikácie
a spôsob spolupráce medzi vedúcim a cezhraničným partnerom
3. Implementačný manuál – predstavenie, oboznámenie sa so základným obsahom
4. Diskusia

Poznámky k bodu 1.:
-

projektový manažér vedúceho partnera informoval účastníkov o záväzkoch, termínoch
a úlohách uvedených v zmluve o finančnom príspevku;
zúčastnení porozumeli obsahu, akceptovali záväzky, úlohy a termíny;
partneri sa dohodli, že prípadné ďalšie otázky sa budú riešiť počas budúceho pracovného
stretnutia.

Poznámky k bodu 2.:
-

partneri sa dohodli na forme spolupráce, ktorú prezentoval projektový manažér vedúceho
partnera;
každý z partnerov je zodpovedný za realizáciu aktivít projektu, za ktoré zodpovedá primárne
v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku;
aktivity, ktoré sú zastrešované partnermi spoločne bude koordinovať vedúci partner
a cezhraničný partner bude poskytne súčinnosť;
cezhraničný partner bol oboznámený so spôsobom predkladania monitorovacích správ na
úrovni partnera, ako aj na úrovni projektu;
forma komunikácie medzi partnermi bude prebiehať prevažne e-mailom, osobne
prostredníctvom pracovných stretnutí a občasne aj skypom.

Poznámky k bodu 3.:
-

vedúci partner oboznámil cezhraničného partnera s implementačným manuálom pre
projekty financované Programom cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013;
cezhraničný partner zobral na vedomie a zaviazal sa naštudovať manuál za účelom korektnej
implementácie aktivít projektu.
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Poznámky k bodu 4.:
-

partneri konzultovali prípravu úvodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Januári 2013
v Sárisápe;
partneri sa dohodli, že podrobnosti budú konzultovať na nasledujúcom pracovnom stretnutí.

Sárisáp, 14.12.2012
Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)
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