Zápis z koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 13.7.2011

Termín:

13. 7. 2011

Místo:

VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Přítomni: prof. Ing. Milan Lánský, CSc., doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.,
Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Alena Daňková, Mgr. Iva Provalilová, Ing. Radka Haitmarová,
Ivana Bieliková
Program:
1. Oficiální uvedení a představení projektu
2. Představení jednotlivých členů
3. Jednotlivé fáze řešení projektu, klíčové aktivity včetně návrhu web portálu, podrobnosti projektu
4. Účetnictví, platby ex-ante, samostatné účty a vedení účetnictví
5. Web stránky projektu: http://projekty.fs.vsb.cz/462/
6. Web portál
7. Publicita
8. Různé
1. doc. Slíva:
 představil přítomným projekt OP VK s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0462 „Virtuální
vzdělávání v dopravě“
2. doc. Slíva:
 představil přítomným jednotlivé členy řešitelského týmu a koordinátory za partnery:
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. – manažer projektu VŠB – TUO
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – manažer projektu a věcný manažer projektu VŠB – TUO
Ivana Bieliková – administrátor projektu VŠB – TUO
prof. Ing. Milan Lánský, CSc. – věcný manažer UPa
Ing. Alena Daňková – věcný manažér CDV
3. doc. Slíva:
 informoval o:
- cílech projektu
- cílové skupině
- podporovaných aktivitách

- klíčových aktivitách
- harmonogramu realizace jednotlivých klíčových aktivit
4. doc. Slíva:
 partneři ověří, zda mají zřízený samostatný účet projektu a nerealizovali v době započetí projektu
pohyb na tomto samostatném projektovém účtu
 partneři byli seznámeni, že veškeré výdaje z projektu musí být realizovány v souladu s Příručkou
pro příjemce finanční podpory verze 4
 partneři byli seznámeni o potenciálních nesrovnalostech projektu a důsledcích plynoucích z
řešení iregularit (www.msmt.cz/file/14108_1_1/) v rámci porušení rozpočtové kázně
v návaznosti na partnerskou smlouvu
 partneři zašlou co nejdříve písemnou Žádost o zaslání finančních prostředků na rok 2011, ve které
uvedou výši požadované zálohy na příslušné období
 při řešení projektu je nutno striktně se řídit Příručkou pro příjemce finanční podpory verze 4
(http://www.msmt.cz/file/11267 )

5. doc. Slíva: http://www.msmt.cz/file/11267
 informoval o vytvoření web stránek projektu (http://projekty.fs.vsb.cz/462)
6. doc. Slíva:
 do konce roku 2011 v souladu s KA bude započata práce na web portálu
 za VŠB – TUO je kontaktní osobou pro realizaci web portálu Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
7. doc. Slíva:
 upozornil na povinnou publicitu projektu
8. různé
 další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu
 sl. Bieliková zašle partnerům požadované dokumenty (formuláře, hlavičku na šanony, příručku
k jednotnému vizuálnímu stylu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace aj.)

Zápis zapsala dne 14. 7. 2011 Ivana Bieliková
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

