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1.

Informace o hodnocení dosavadního průběhu projektu Evropskou komisí.

2.

RNDr. Misiaček informoval o plánovaných PR aktivitách na 2. kvartál r. 2008:
terénní exkurze pro škloly (univerzity, základní a střední školy) v průběhu 2. pol.
května - konec června, předpokládá se uskutečnění 8 – 12 exkurzí
prezentace projektu na mezinár. filmovém festivalu o trvale udržitelném rozvoji
– poster
aktualizace webových stránek – video o projektu ke stažení v české a anglické
verzi
Návrhy dalších PR aktivit:
prezentace projektu v rámci činnosti Střediska pro výuku zásad ekologického
chování Frýdecké skládky, a.s.
prezentace projektu v rámci exkurzí pořádaných POD - přehrada Morávka

3.

Mgr. Jůzová informovala o sestavení plánu terénních prací na r. 2008, který byl
připraven na základě schůzek s jednotlivými partnery. Mapa plánu likvidace křídlatky
je přílohou tohoto zápisu.

4.

Monitoring vlivů - laboratorní rozbory vody a půdy:
- laboratoř získala akreditaci na metodu stanovení glyfosátu a
aminomethylfosforečné kyseliny ve vodě a půdě
- bude využito přesnější metody měření, což bude znamenat navýšení ceny
o 91 Kč/vzorek
- pro letošní rok byl upraven plán odběrů vody a půdy – budou vypuštěny 2
mezní profily nad přehradou, na zbývajících profilech se přidají 2 odběry
(souvislost s prodlouženou sezónou pro likvidaci)
- bude přidáno několik nahodilých odběrů půdy
Zoologický monitoring – na základě připomínky EK bude zajištěn:
monitoring zoobentosu – POD poskytlo data z provozního monitoringu fyto a
zoobentosu
monitoring naturových druhů (vydra, mihule) – data poskytli POD a AOPK

5.

Mgr. Barták informoval o realizaci akcí C2 a C3 - dosevy a výsadby keřů.
- dosevy pro letošní rok budou realizovány v 2. polovině června.
- Salamandr provedl na začátku dubna výsadbu 500 ks vrb na plochách
vybraných po dohodě s POD, další výsadby budou provedeny v roce 2009
a 2010 (celkem je plánováno vysadit 1500 ks vybraných druhů keřů)

6.

Předložení střednědobé zprávy (Interim report) Evropské komisi:
- s Interim reportem se pojí žádost o 2. platbu, která může být podána po
dosažení stanoveného výdajového limitu
- v projektové žádosti plánovaný termín pro Interim report: 31/8/08
- vzhledem k tomu, že k tomuto datu nebude výdajový limit dosažen,
umožňují pravidla programu nahradit Interim reportem další průběžnou
zprávu o postupu projektu, tzn. v našem případě předložit IR k 31/12/08
- předložení kopií faktur partnery nejpozdějíi do 15.11.2008

7.

Cena Roundupu Biaktiv - dodavatel avizoval navýšení ceny RB oproti r. 2007,
v nejbližší době proběhne jednání o ceně mezi Salamandrem a dodavatelem, o
výsledku budou partneři informováni.

8.

Vývoj kurzu CZK/EUR - vliv na náklady a vyúčtování projektu. Možnost požádat EK
o souhlas s předložením závěrečného vyúčtování v kurzu jiném, než je kurz ECB k 1.
dni měsíce předložení závěrečné zprávy.
Na příštím jednání řídící komise bude zástupce příjemce informovat partnery o
analýze partnerských smluv ve vztahu k plnění závazků partnerů a zohlednění vývoje
kurzu.

9.

Mgr. Barták seznámil přítomné s plněním čtvrtletního plánu realizace (1. kvartál 2008)
a návrhem plánu realizace na 2. kvartál 2008.

10.

Na konci května se uskuteční 2. kontrola průběhu projektu, kterou provádí zástupci
externího monitorovacího týmu (kontrolní a poradní orgán Evropské komise).
Kontrola se bude týkat realizace projektu v terénu a finančních dokladů projektu.
Kontroly se také zůčastní zástupci Mžp ČR a Mžp SR.

11.

Navržený termín dalšího zasedání řídící komise: 25.6.2008, 13.00, KÚ MSK

Zapsala: Bártová

