Setkání manažerské a pracovní skupiny projektu ChemLog (MWG Meeting),
Magdeburg (GER)
Den 1.
Po přivítání účastníků jednání p. Andreas Fiedler, zástupce Lead Partnera projektu
popsal ve své prezentaci momentální situaci jednotlivých partnerů, co se týká implementace
dosavadních výsledků projektu ChemLog. Dále připomněl následující předpokládané kroky a
společné aktivity pracovní i vedoucí skupiny. Věnoval se především závěrům vyplývajících
s posledního reportu, týkajícího se období od května do října 2010 (4. reportovaní období).
P. Claudia Zott, finanční manažerka projektu seznámila přítomné s dosavadním
hospodařením a rozběhla se diskuze ohledně příprav na finanční report za právě probíhající
období listopad 2010 až duben 2011, byly zdůrazněny hlavně termíny odevzdání dokumentů
a finančních zpráv. Zpráva o kontrole prvního stupně má být podána v termínu od 16.5.9.6.2011. P. Zott zohlednila i připomínky a dotazy nadřízeného orgánu - Společného
technického sekretariátu (JTS). Následně proběhlo připomínkování a návrhy jednotlivých
partnerů k pozměněnému rozpočtu financí na mainstreamingové aktivity - rozhodnutí o
konečné verzi a aplikace na JTS s tím, že k čerpání rozpočtu může dojít až po schválení JTS
a to bude nejdříve na přelomu dubna / května 2011.
Odpolední část – Working Group Meeting byl věnován prezentacím jednotlivých partnerů ke
svým strategiím ohledně akčních plánů zaměřených na další kroky v implementaci výsledků
projektu. Bezprostředně po každé prezentaci byl dán prostor pro diskuzi. Nejzajímavější,
z hlediska patrného pokroku i připravovaných akcí lze považovat práci italských partnerů
z provincie Novary, jejichž diskutovaný koridor 5 je vždy živým tématem v důsledku napojení
na mnohé zbožové cesty na východ přes Rakousko, například do Maďarska, Slovenska,
Rumunska. Na večerním programu byla exkurze do přístavu na Labi u Otto von Guericke
Universität, který je v provozu již řadu desítek let. Poté následovala návštěva Vědeckotechnického tréninkového centra – Frauhofer Magdeburg. Zde byli účastníci seznámeni
s několika simulacemi virtuálního světa, včetně možností promítání a skládání nejrůznějších
objektů, včetně jejich grafického řešení. Posledním bodem 1. dne byla společná večeře, kde
byly diskutovány hlavně připravované dodatečné aktivity, včetně jejich implementace do
politického spektra.
Den 2.
Druhý den byl zasvěcen, kromě prezentací plánovaných aktivit v rámci schválených
dodatečných aktivit a jejich očekávaných výstupů, převážně problematice čistících stanic a
terminálů. Hlavní slovo měl od počátku italský partner p. Marcello Miani z provincie Novara,
jehož zaměřením je již zmiňovaný Koridor 5 a s tím spojené i překladové terminály vybavené
čistícími stanicemi. Stejným tématem se zabývá i Ing. Jaroslav Čermák – slovenský partner,
který společně s JUDr. Živcem a Ing. Špačkem ze SCHP rozebrali možnosti propojení
západního trhu chemickým zbožím s Ukrajinou, potažmo Ruskem.
Základními body proběhnuvší diskuze a i nastavení témat pro budoucí kroky vytyčil p.
Andreas Fiedler 1. čistící stanice
2. politika EU
3. napojení Ruska na západní Evropu
4. rozvoj dopravních koridorů
5. národní dopravní politika
6. ChemLog + (potenciální témata k rozvoji na platformě stávajícího projektu)
7. Z konečné společné diskuze vyplynula témata a hlavní body pro nadcházející
mítink, který se bude konat 19. - 20. 5. 2011 v Bruselu.

