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Úvodní informace projektové manažerky (Mgr. Libuše Opatřilová)
o Představení přítomných osob a hlavních funkcí/rolí v projektu.
o Základní informace o projektu, době trvání projektu, harmonogramu, cílech, očekávaných
výsledcích, aktivitách, publicitě a osvětě.

Informace vedoucí projektu (RNDr. Jitka Svobodová)
o

o
o

Představení hlavních cílů projektu: sledování kriticky ohroženého raka kamenáče na
vyhlášených evropsky významných lokalitách (EVL) a raka říčního a sledování kvality jejich
stanovišť.
Představení plánovaných a již rozpracovaných výsledků a aktivit projektu.
Ukázka kalendáře a návrhu informačních cedulí.

Harmonogram projektu (Mgr. Libuše Opatřilová)
o Celý projekt musí být zrealizován do 30. 4. 2016. Projekt zahrnuje velké množství aktivit.
o Během trvání projektu a i po jeho ukončení je nutné podat celkem pět monitorovacích zpráv.
o Byly představeny předpokládané termíny návštěvy výzkumných pracovníků z Norska v Česku
a výzkumných pracovníků z Česka v Norsku.

Publicita projektu (Ing. Jiří Picek)
o
o
o
o

První přednáška proběhne dne 24. 3. 2015 ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.
Během projektu proběhnou dva semináře: průběžný v září 2015 a závěrečný v dubnu 2016.
Webové stránky projektu: http://heis.vuv.cz/eeagrants/crayfish2015
Webové stránky projektu jsou již veřejně přístupné, čekají na schválení poskytovatele
podpory. Anglická verze webu se bude v nejbližší době doplňovat.

Diskuze
V případě, že nebudou z technických důvodů realizovány některé analýzy, bylo by vhodné (za
tyto finanční prostředky) sledování doplnit o analýzy obsahu sledovaných látek v biomase
ryb. Bylo dohodnuto, že bude nutné upřesnit jednotlivé kroky laboratorní předúpravy vzorků
raků a to jak u vzorků tkání jedinců, tak i směsných vzorků. První společný odběr VÚV TGM

v.v.i., a Povodí Vltavy za účelem sjednocení metodiky odběru sedimentů proběhne 9. 4. 2015
na Zákolanském potoce.
Informace finanční manažerky (Ing. Papsuyevich)
o Vedení evidence práce, výkazy práce.
o Problematika evidence čerpání nákladů dle jednotlivých položek návrhu projektu.
o Realizace výběrových řízení a nákupů (p. Vohadlo).

