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ZÁPIS
z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa
uskutočnilo 27. decembra 2012 o 13.30 hod. na adrese Fő utca 123, 2523 Sárisáp, Maďarsko.
Témy pracovného stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktivity projektu – harmonogram
Indikátory projektu – spôsob a forma naplnenia
Publicita projektu – komunikačné nástroje, forma zabezpečovania
Verejné obstarávanie – zhrnutie
Webová stránka projektu – návrh obsahovej štruktúry
Diskusia

Poznámky k bodu 1.:
-

partneri sa informovali o súčasnom stave napĺňania jednotlivých aktivít projektu, za ktoré
zodpovedajú;
Aktivita 01 - Úvodná konferencia partnerov projektu na maďarskej strane v obci Sárisáp
(zodpovedný partner: CBP – SÁRISÁP):
- úvodná konferencia sa uskutoční dňa 23.01.2013 o 11.00 hod. v priestoroch
Obecného úradu v Sárisáp;
- cezhraničný partner pripraví zoznam pozvaných hostí, vedúci partner rovnako
poskytne zoznam pozvaných hostí zo slovenskej strany;
- celkovo bude pozvaných približne 30 inštitúcií;
- cezhraničný partner zabezpečí oslovenie regionálnych médií, a to: KáBEL TV Sárisáp,
24 ÓRA;
- navrhovaný program úvodnej konferencie: 1. Úvod a privítanie hostí, 2. Predstavenie
HU-SK cezhraničného programu, 3. Predstavenie projektu, 4. Informácia
o inkubátoroch.
Aktivita 02 - Príprava dokumentov a proces VO samostatne pre investíciu v HU a SK.
Spracovanie realizačných projektov (zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):
- partneri sa navzájom informovali o stave verejných obstarávaní;
- vedúci partner potvrdil, že má spracovanú realizačnú dokumentáciu.
Aktivita 03 - Realizácia investičného zámeru na slovenskej strane na základe výsledkov VO
(zodpovedný partner: LP - GREEN WAY):
- vedúci partner informoval cezhraničného, že začiatok realizácie aktivity nastane
v druhom štvormesačnom období realizácie projektu, nakoľko nebolo ukončené
verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
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Aktivita 04 - Realizácia výstavby podnikateľského inkubátora na maďarskej strane na
základe výsledkov VO v obci Sárisáp (zodpovedný partner: CBP – SÁRISÁP):
- cezhraničný partner úspešne realizoval výber dodávateľa stavebných prác, stavebné
práce neboli začaté, nakoľko v súčasnosti nie sú vhodné poveternostné podmienky
na ich realizáciu.
Aktivita 08 - Propagácia, marketing a diseminačné aktivity projektu na obidvoch stranách
hranice (zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):
- partneri sa dohodli na spôsobe zabezpečovania propagácie projektu počas oficiálnych
podujatí, pracovných stretnutí ako aj zabezpečovania public relations;
- vedúci partner pripraví sumár zabezpečovania publicity počas realizácie projektu;
- partneri boli oboznámení projektovým manažérom vedúceho partnera o manuály pre
publicitu projektov financovaných z Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 20072013.
Aktivita 10 - Projektový manažment (zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):
- partneri si plnia manažérske povinnosti dôkladne, nenastali žiadne komplikácie.
Poznámky k bodu 2.:
-

projektový manažér vedúceho partnera informoval prítomných o spôsobe a forme napĺňania
indikátorov projektu, je spracovaná tabuľka s vysvetľujúcim textom v anglickom jazyku, ktorú
cezhraničný partner obdŕžal e-mailom.

Poznámky k bodu 3.:
-

projektový manažér vedúceho partnera informoval prítomných o komunikačných nástrojoch
a forme zabezpečovania publicity projektu, je spracovaná tabuľka s vysvetľujúcim textom
v anglickom jazyku, ktorú cezhraničný partner obdŕžal e-mailom.

Poznámky k bodu 4.:
-

-

vedúci partner informoval cezhraničného partnera o ukončených a rozpracovaných verejných
obstarávaniach;
ukončené boli zákazky s nízkou hodnotou na výber odborne spôsobilej osoby pre spracovanie
verejných obstarávaní, externého projektového manažéra, zodpovedného projektanta na
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie;
v súčasnosti sa realizuje výber dodávateľa stavebných prác;
cezhraničný partner informoval vedúceho partnera, že má ukončené verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác a externého projektového manažéra.
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Poznámky k bodu 5.:
-

-

vedúci partner navrhol nasledujúcu obsahovú štruktúru webovej stránky projektu:
a.) úvod
b.) o projekte
c.) partneri
d.) podujatia
e.) fotogaléria
f.) aktuality
g.) na prevzatie
h.) kontakty
i.) linky
j.) kniha návštev
cezhraničný partner súhlasil s obsahom;
vedúci partner uskutoční prieskum trhu na spracovateľa webovej stránky projektu.

Poznámky k bodu 6.:
-

partneri sa dohodli na termíne nasledujúceho pracovného stretnutia, a to dňa 23.01.2013 po
ukončení úvodnej konferencie projektu.

Sárisáp, 27.12.2012
Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)

Občianske združenie GREEN WAY
Budulov 167
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
E-mail: oz.greenway@gmail.com

Názov projektu: Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom
území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a
HUSK határmenti régió területén
Akronym: BUSSINES+LOGISTICS
Kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0068

