Erdészek értékelték a pályázat megvalósítását „Közösen a
védett történelmi parkok felujításáért Palárikovon és
Diósjenőn“
Besztercebánya, 2013 február 20.
Február 13. és 14-én Udvardon volt a partnerek, a LESY SR, állami vállalat és az Ipoly Erdő Zrt.
első munkatalálkozója, melynek a célja „Közösen a védett történelmi parkok felujításáért
Palárikovon és Diósjenőn“ (HUSK/1101/2.2.1./0355) című pályázat megvalósításának eddig elért
eredményeinek a kiértékelése a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program
keretében 2007-2013.
A résztvevőket az állami érdészet , a találkozó szervezője nevében a projekt csoport elnöke
Zatlukal József mérnök úr
üdvözölte. Mindenkinek eredményes tárgyalást kívánt. Ezután
a jelenlévőket üdvözölte Král František mérnök úr a projekt menedzser, aki összefoglalta az eddig
történteket. Egyúttal minden érintettnek megköszönte az eddigi munkáját. Nem felejtette el
megemlíteni azt sem, hogy a pályázat az Európai vidékfeljlesztési alapból kerül támogatásra. Az
IPOLY ERDŐ Zrt. nevében a résztvevőket üdvözölte Pintér Zoltán projekt menezser úr. Kifejezte
köszönetét Balogh Juditnak a budapesti közös szakmai titkárságról a folymatos szakmai segítségért és
megköszönte Bak és Markovič uraknak a Nitrai regionális közponból az értékes tanácsait.
A találkozó munkaprogramján belül kiértékelték az aktivitások megvalósítását az első 4
hónap folyamán, az indikátorok teljesítését, és elért eredményeket a kölcségvetés teljesítését
mindkét pályázati partnernél. Ezen kívül a találkozó egy részét mindkét partner pályázati
jelentésének elkészítésére szentelték. A közbeszerzési eljárás és a vállakozókkal történő szerződések
aláírása után -az időjárási viszonyoktól függően- elkezdődhet a munkák kivitelezése a pályázati
dokumentomoknak megfelelően.
A pályázati találkozó résztvevői a terepi programon belül meglátogatták a Palárikovói
vadászkastélyt, ahol megismerkedtek a a kastély és körülötte lévő park történelmével. Megnézték
a felújításra tervezett területet.
Végezetül Král František és Pintér Zoltán mérnök urak, projekt menedzserek felhívták
a jelenlévők figyelmét a hátralévő feladatok szakszerű teljesítésére. Egyben megköszönték minden
jelenlévőnek az éredményes részvételét és az eddigi munkáját.
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„Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”
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