Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 5.4.2011

Termín: 5.4.2011 v 10:00 hod
Místo:
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba
Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Alena Daňková, Simona Krišáková, Ing. Aleš Procházka,
Mgr. Marcela Zahnašová, doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Program:
1) Klíčové aktivity KA3+KA2-stav, aktivity, přenos, archivace portálu
- FAST - edukace účastníků modulů FAST8-FAST11- 158 monitorovacích indikátorů (studenti VŠ),
- FS – edukace modulů FS2 a FS3- 50 monitorovacích indikátorů (VŠ studenti),
- CN5 a CN6 – zajištění 40 monitorovacích indikátorů (VaV pracovníci),
- archivace modulů CDV1, FS2, FS3, CDV4, CN5, CN6, FS7, FAST8, FAST9, FAST10,
FAST11 na web stránkách
-Videokonferenční přenos pro vybrané zbývající moduly CDV1 a CDV4 – bude se konat na CDV, v.v.i.
Brno s vazbou na partnery.
2) Čerpání rozpočtu projektu – Mgr. Zahnašová, závěry MZ č.4, příprava 5. MZ
- byly probrány závěry 4. monitorovací zprávy,
- zmínka o schválených výdajích,
- příprava na 5. monitorovací zprávu jiţ zahájena a podává se za období říjen 2010 aţ duben 2011,
- 5. monitorovací zprávu ministerstvu dodat do 30.5.2011.
3) Závěrečná konference
- termín závěrečné konference se vybíral z datumů 26.5.2011, 31.5.2011 a 7.6.2011 a po projednání
byl vybrán termín 31.5.2011,
- konference se bude konat v prostorech Nové Auly VŠB-TU Ostrava v posluchárně NA2,
- předmětem konference bude shrnutí výsledků, zhodnocení a uzavření projektu,
- pro registraci na závěrečnou konferenci navštívit www stránky:
http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?konference.

4) Publicita a propagace projektu
-Výstava posteru na den Strojírenství 21.4.2011, NA1-Aula VŠB-TU Ostrava
-Další aktivity umístěné na web stránce Publicita
5) Jiné
- Dodání dalších podkladů pro archivaci (CDV) Ing. Daňková na CD nosiči za modul Silniční
doprava a Ţelezniční doprava

Zápis zapsal dne 18.4.2010 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

