3. Partnerský meeting
Miesto:
Montanuniversitaet Leoben

Termín:
18. -19. November 2014

Účastníci:
Zástupcovia partnerov projektu

Vážený partner Projektu StandPlast,
týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie 3. partnerského mítingu zástupcov
Prosím berte na vedomie, že partnerská organizácia hradí svojim účastníkom
partnerov projektu v dňoch 18. - 19. Novembra 2014 s nasledovným programom:
cestovné náklady a nákady na ubytovanie z ich projektového rozpočtu.
Účasť projektových manažérov na stretní je nutná.
18.11.2014 sa uskutoční stretnutie projektového koordinátora SPK s partnerom
Wolverhampton
Prosím uchovajteCollege.
si všetky cestovné lístky a potrvdenia o platbe.
PROGRAM - 19.11.2014
Začiatok pracovnej skupiny:

09:00 hod.

Ukončenie pracovnej skupiny:

17:00 hod.

1.

Prezentácia partnerov

2.

Ukončené a rozpracované úlohy k 31.10.2014 - Kontrola plnenia úloh z 2.
partnerského meeting

(aktivity, výstupy a ciele). Informácia o

predloženej priebežnej správe (Interim report).
3.

Plánovanie úloh a ich ukončenie (harmonogram activity / produkty)

4.

Vyúčtovanie projektu (rozpočet a náklady). Analytické tabuľky.

5.

Diseminačné úlohy / aktivity

6.

Pravidlá projektu a usmernenie

7.

Práca v pracovných skupinách

8.

Zhrnutie – zadefinovanie úloh z 3. partnerského meetingu

9.

Záver

Miesto stretnutia:
Montanuniversität Leoben, Franz Josef-Straße 18, 8700 Leoben, Rakúsko

Odporúčané ubytovanie zahraničným (anglickým) partnerom Montanuniversität
Leoben:
Gasthof "Zum Greif"
Waasenstrasse 5
8700 Leoben
+43 3842 21486
gasthof-zum-greif@aon.at
www.zum-greif.at/Gasthof_En.html
Hotel Kongress
Hauptplatz 1
8700 Leoben
+43 3842 46800
office@hotelkongress.at
www.hotelkongress.at
Hotel Kindler
Straußgasse 7-11
8700 Leoben
+43 3842 43202 0
hotel@kindler.at
www.kindler.at/sites/ki-hotel.html
Falkensteiner Hotel & Asia Spa Leoben
In der Au 1
8700 Leoben
+43 3842 4050
leoben@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/de/hotel/leoben

Prosím zoberte na vedomie, že:
-

Partneri projektu hradia svojim účastníkom cestovné náklady a náklady na
ubytovanie z vlastného rozpočtu projektu

-

Používanie taxi služby je v rámci projektu povolené len v nevyhnutných
prípadoch (napr. prílet v neskorých hodinách), prípadne ak pôjdu viacerí
v jednom taxi a v tom prípade platí len jeden účastník za všetkých a do
vyúčtovanie uvedie menný zoznam účastníkov

-

Účasť projektových manažérov na partnerskom meetingu je nevyhnutná

-

Rokovací jazyk - anglický

Dovoľujeme si Vás požiadať aby ste si uchovali všetky cestovné lístky a ostatné
doklady o výdavkoch.

Ďakujeme.
S pozdravom,

Ing. Darina Machovičová
výkonná riaditeľka a projektová manažérka SPK
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Mobil:

+421 903 909 676

Email:

d.machovicova@spklaster.sk, projects@spklaster.sk

