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ZÁPIS
z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa
uskutočnilo 23. septembra 2013 o 13.00 hod. na adrese Fő utca 123, 2523 Sárisáp, Maďarsko.
Témy pracovného stretnutia:
1. Harmonogram aktivít projektu – rozdelenie úloh, zodpovedností v rámci 4. reportovacieho
obdobia projektu
2. Diskusia
Poznámky k bodu 1.:
-

partneri si rozdelili úlohy týkajúce sa realizácie aktivít projektu v rámci 4. reportovacieho
obdobia projektu;
Aktivita 03 - Realizácia investičného zámeru na slovenskej strane na základe výsledkov VO
(zodpovedný partner: LP - GREEN WAY):
- vedúci partner informoval cezhraničného partnera, že začal s realizáciou aktivity dňa
29.07.2013 dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi stavebných prác.
Aktivita bude realizovaná v zmysle jej harmonogramu, vedúci partner nepredpokladá
žiadne časové oneskorenie pri ukončení predmetnej aktivity.
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. Zároveň úspešne inicioval zmeny súvisiace s technickým
riešením stavby, ktoré boli schválené kompetentnými orgánmi a zapracované do
realizačnej projektovej dokumentácie. Realizácia aktivity prebieha, stavebné práce
budú realizované priebežne počas 4. reportovacieho obdobia projektu.
Aktivita 05 - Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie inkubátora u maďarského
partnera
(zodpovedný partner: CBP – SÁRISÁP):
- cezhraničný partner plánuje zrealizovať verejné obstarávanie v 4. štvormesačnom
období projektu.
Aktivita 06 - Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie vybudovaných priestorov na SK
strane
(zodpovedný partner: LP - GREEN WAY):
- vedúci partner plánuje zrealizovať verejné obstarávanie v 4. štvormesačnom období
projektu.
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Aktivita 07 - Realizácia spoločných workshopov, školení pre podnikateľov za účasti
expertov
(zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):
- partneri navrhli spôsob organizácie workshopov a ich predbežný termín, ktorý je
stanovený v mesiacoch 11/2013-02/2014. Do workshopov chcú partneri zapojiť
subjekty, ktoré budú potenciálnymi budúcimi klientmi podnikateľských inkubátorov
v Sárisápe a Buzici. V 4. reportovacom období partneri identifikujú subjekty, oslovia
ich a budú spolupracovať na tvorbe obsahovej náplne workshopov.
Aktivita 10 - Projektový manažment
(zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):
- partneri si plnia manažérske povinnosti dôkladne, nenastali žiadne komplikácie.
Poznámky k bodu 2.:
-

diskusia sa viedla neformálnych otázok, ktoré nie sú predmetom realizácie projektu.

Sárisáp, 23.09.2013
Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)
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