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EMLÉKEZTETŐ / PODSJETNIK

Szekó Józsefné (Mohács Város Önkormányzata): Köszönti a megjelenteket. A találkozó célja a
projekt sikeres lezárása érdekében teendő lépések meghatározása.
Szekó Józsefné (Grad Mohač): Pozdravlja polaznike. Svrha ovoga sastanka jest definiranje korake
radi uspješnog završetka projekta.
Kakas Andrea (Közös Titkárság): Az eddig benyújtott előrehaladási jelentések alapján úgy érzékeli,
hogy a partnerek közötti kommunikáció nem megfelelő. A projektben tartandó rendezvények
jelentésekor figyelni kell arra, hogy melyik partnernek a projektrészében található az adott rendezvény.
Csak azokat a rendezvényeket kell ’rendezvényként’ riportolni (mint indikátor), ahol az adott partner a
szervező. Így jön ki a 8 rendezvény. Az első szintű ellenőr a horvát partner esetében nem javíttatta,
amikor a partner lejelentette a részvételt is rendezvényként. Ezért, amikor a második horvát oldali
rendezvény lesz riportolva, nem kell tovább növeli az indikátort, csak a mellékleteket kell csatolni, így
a projekt végére elérik a megfelelő értéket. Ugyanezt kell követni a résztvevők számára vonatkozó
indikátornál: az a partner riportolja, aki a szervező. Tehát nem kell a résztvevő partner által küldött
személyeket külön riportolni.
Kakas Andrea (Zajedničko tajništvo): Po dosad podnesenim izvješćima ima dojam da komunikacija
između partnera nije zadovoljavajuća. Pri pripremi projektnih izvješća treba paziti na to, u projektnom
dijelu kojeg partnera se nalazi zadana aktivnost. Samo one događaje treba izvijestiti kao „event“ (kao
indikator), gdje zadani partner je organizator. Tako se dobije ukupno 8 evenata. Prvostupanjski
kontrolor u slučaju hrvatskog partnera nije tražio izmjenu indikatora, kada je partner uključio i
sudjelovanje u događaju. Zato, kada slijedi izvještavanje druge manifestacije na hrvatskoj strani, ne
treba povećati indikator, samo dokumente priložiti, tako krajem projekta se dobije odgovarajući
indikator. Isto tako treba postupiti kod broja polaznika: taj partner izvještava, koji je organizator. Tako
ne treba posebno izvijestiti osobe, koje su bile poslane od partnera sudionika.
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Szekó Józsefné: Az építésben tapasztalható csúszás oka, hogy az önkormányzat egyidejűleg igen
nagy számú projektet kezel, ez kisösszegű beruházásnak számít, tehát helyi kisvállalkozókkal
dolgoznak, akiknek a kapacitásaik nem mindig elegendők. Bár a kivitelezés elvileg befejeződik a
projekt végéig, az interaktív elemek miatt szükség lesz hosszabbításra.
Szekó Józsefné: Uzrok kašnjenja u radovima jest da grad ima jako velik broj projekata istodobno.
Ovaj projekt spada u kategoriju investicije male vrijednosti, tako rade sa malim lokalnim
poduzetnicima, čiji kapaciteti nisu uvijek zadovoljavajući. Iako radovi mogu završiti do kraja projekta,
zbog interaktivnih sadržaja bit će potrebno tražiti produžetak.
Andrics Attila (Mohács Város Önkormányzata): Az interaktív tervezés elkészült. A kommunikációs
elemek le lettek szerződve. A sokác könyv külön beszerzésben megy, szintén folyamatban van.
Teljesen új könyv lesz.
Andrics Attila (Mohács Város Önkormányzata): Tehnička dokumentacija za interaktivne sadržaje
na napravljena. Komunikacijske aktivnosti su ugovorene. Sokačka knjiga ide preko druge nabave, u
tijeku je izrada. Radi se o potpunosti novoj knjizi.
Lara Liović (Čepin Község Önkormányzata): A beruházás gyakorlatilag készen van, az interaktív
elemek is be vannak szerezve, de még nincsenek beszerelve. Műszaki átadás decemberben lesz, az
ünnepélyes átadó pedig januárban. Több rendezvényt is szerveznek az átadóval kapcsolatban. Nincs
szükségük projekthosszabbításra. Viszont a külső projektmenedzsmenten megmaradt forrásokat fel
tudják használni az esetleges hosszabbításhoz kapcsolódó menedzsment-feladatok ellátására.
Lara Liović (Općina Čepin): Investicija je praktički završena. Interaktivne opreme su nabavljene, ali
nisu još instalirane. Tehnička predaja je predviđena na 12. mjesec, svečano otvaranje na 1. mjesec.
Bit će više događanja u vezi s otvaranjem. Nema potrebe za produžetak. Ali nepotrošena sredstva za
vanjski projektni menadžment mogu koristiti za obavljanje menadžmenta u slučaju produžetka.
Kakas Andrea: A hosszabbítási kérelmet a projekt végétől számított 45. napig lehet beadni. A
kommunikációban is vannak elmaradások: a honlapot minél előbb ki kell alakítani, fel lehet tenni
fotókat a rendezvényekről.
Kakas Andrea: Zahtjev za produljenje treba prijaviti do 45. dana od kraja projekta. Imaju zaostatci i u
komunikaciji: web stranicu treba što prije uspostaviti, može uploadati slike o događajima.

