Zápis z 6. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 20.3.2012

Termín:

20. 3. 2012, 10:00 hod.

Místo:

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

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bieliková, prof. Ing. Milan Lánský, CSc.,
Ing. Alena Daňková, Ing. Marcela Livorová
Program:
1. Příprava podkladů pro 2. MZ s ŽoP. Podstatná změna MI.
2. Průběh KA01 a KA02.
3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02
4. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
5. Různé

1. doc. Slíva
− Započtení přípravných prací na 2.MZ s žádostí o platbu. Nutno odevzdat podklady co nejdříve, na
MŠMT do 30.4.2012. Konzultace podkladů s prof. Lánských a Ing. Livorovou.
− Vztažen dotaz na MŠMT ohledně nákupů NTB-navýšení počtu NTB-projektová manažerka
neschválila navýšení poštu NTB
− Zaslány podklady na vizitky na dveře pro splnění publicity, včetně loga projektu a povinné
publicity
2. doc. Slíva
− KA01-Připraven základ portálu v pracovní verzi grafiky, virtuální server a shrnutí plánovaných
aktivit na další MO
− Připraven jednotný propagační styl (JPS) a grafika webového portálu. Ta bude spuštěna na
www.vvvd.cz
− KA02-Realizace od 1.4 2012-odsouhlaseno všech 22 modulů s přispěním všech organizací a dle
podílu jednotlivých organizací.

− Podepsána podstatná změna projektu Monitorovací indikátor-Počet produktů s komponentou ICTpůvodní stav: 21, nový stav: 2. Zdůvodnění na základě vyjasnění a interpretace indikátoru a dle
nově schválené příručky MI.
3. doc. Slíva
− Předány podklady k VŘ na CIT řediteli Ing. Slámovi. V souladu se směrnicí budou veškeré nákupy
a doporučení řízeny centrálně z CIT VŠB-TU Ostrava. CIT provede a bude řídit výběrová řízení.
4. doc. Slíva
- Realizovaný banner, publicita v časopisech, vývěsky letáčky apod.
(viz http://projekty.fs.vsb.cz/462/?propagace)
- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu.
4. různé
− Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu.

Zápis zapsal dne 25. 4. 2012 Aleš Slíva
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

