SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
Organizačný útvar

Oddelenie stratégie a projektov - Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Účel PC:
Miesto:

Dvojstranné stretnutie vedúceho projektu CERIecon Vienna Board of
Education, Viedeň s partnerom projektu hlavným mestom SR Bratislava
Viedeň, Rakúsko

Termín konania SC:

30.11.2016

Účel služobnej cesty:
Dvojstranné pracovné stretnutie sa konalo 30.11.2016 v priestoroch Vienna Board of Education vo
Viedni s cieľom prerokovania pracovného postupu a úloh projektu CERIecon v pracovnom balíku
„Komunikácia“ – WP C.
Služobnej cesty sa za hlavné mesto SR Bratislava zúčastnil Jozef Lavička z oddelenia stratégie
a projektov.
Program ZPC:
Projektové stretnutie sa začalo úvodnou sumarizáciou jednotlivých bodov vedúceho partnera Vienna
Board of Education. Ďalej sa prerokovali nasledové body:
– Všeobecné rozdelenie zodpovedností / očakávania (pracovný balík „Komunikácia“,
ďalej iba „WP C“)
– Komunikačná stratégia – rozdelenie úloh a finalizácia draftovej verzie
– Vyúčtovacie obdobie 1 - Výstupy (WP C)
– Dynamická aktualizácia webovej stránky projektu CERIecon
– Príprava – Pracovný balík Leaders Meeting (WP C prezentácia, atď.)
– Leaflet – verejné obstarávanie, obsah
– Video - verejné obstarávanie, obsah (námety a zodpovednosť)
– PR predmety - verejné obstarávanie, výber predmetov
– Vyúčtovacie obdobie 2 – Nastávajúce výstupy (WP C), pracovné stretnutie vo
februári 2017 v Stuttgarte, príprava prezentácie (rýchly prehľad, výstupy
vyúčtovacieho obdobia 1, prezentácia Leafletov, diskusia na tému verejné
obstarávanie na reklamné a propagačné materiály pre vsetkých partnerov projektu,
atď...)
Bratislava je zodpovedná za pracovný balík komunikácia, z ktorého vyplývaju v nasledujúcej perióde
nasledovné úlohy:
- Príprava a spustenie verejného obstarávania pre PR predmety: letáky
- Aktualizácia webstránky a sociálnych medií
- Plnenie úloh spojených s komunikáciou: komunikačné nástroje, web, sociálne siete, videá...,
v súčinnosti s ostatnými partnermi projektu CERIecon Vennetto Region a VBO.
Projektové stretnutie sa ukončilo zhrnutím úloh vyplývajúcich z pracovného stretnutia.
Účastníci ZPC: Jozef Lavička
Predkladá:
Lavička Jozef
Dátum:
01.12.2016
Schválil:
RNDr. Želmíra Greifová

