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Daugiau informacijos rasite mūsų interneto
svetainėje adresu: http://foodrecoveryproject.eu/it
!

ĮVADINIS POSĖDIS
2012 m. lapkričio 26-27 dienomis Milane įvyko įvadinis
posėdis, kurio tikslas buvo detaliai suplanuoti veiklą,
kurią numatoma vykdyti per sekančius dvejus metus.
Posėdyje dalyvavo atstovai iš visų organizacijųpartnerių, ir jie aktyviai dalyvavo diskusijose
apsikeisdami nuomonėmis bei aptardami skirtingus
projekto valdymo metodus. Šis posėdis buvo ypatingai
palanki proga visiems kartu susitarti dėl užduočių ir
įsipareigojimų pasidalijimo.
Įvadinio posėdžio rezultatai: pagrindiniai veiksmai,
kuriuos reikia atlikti per sekančius mėnesius:
Galutinis projekto logotipo ir interneto
svetainės variantas
Galutinis anketų variantas
Analizės metodikos ataskaitos parengimas
Sklaidos plano sudarymas
Mokymo poreikių tyrimas
Analizės įrankių surinkimas
Regioninių ataskaitų/pranešimų parengimas

ĮVADINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
DALYVIŲ PASVEIKINIMAS
PARTNERIŲ PRISTATYMAS
DARBO PROGRAMA
Projekto apžvalga
Projekto informacinio vadovo pristatymas
Užduočių pasidalinimas tarp partnerių
Darbų grafikas
Klausimai
INFORMACIJOS SKLAIDA
Informacijos perdavimo ir sklaidos veiksmų stebėsena
Informacijos sklaidos veikla prieš antrąjį posėdį
Naujienlaiškis, lankstinukai ir pranešimai spaudai
Projekto interneto svetainė
Pirmojo viešo renginio organizavimas kiekvienam partneriui
KOKYBĖS VADOVO PRISTATYMAS/PREZENTACIJA
Kokybės valdymo plano paskirtis
Projekto planavimas ir valdymas
Išorinės ir vidinės vertinimo priemonės ir modeliai
BIUDŽETO IR FINANSŲ KLAUSIMAI
Biudžetas
Mokėjimai
Pagrindimas
Klausimai
POSĖDŽIO UŽBAIGIMAS

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys (pranešimas)
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.

FoRWaRd konsorciumas
FoRWaRd konsorciumas sutelkė visus
reikalingus įgūdžius, kurie yra būtini
suplanuotai veiklai vykdyti ir projekto
tikslams pasiekti, įtraukiant visus vertės
grandinės dalyvius, kurie yra reikalingi
mokymo
turinio
ir
platformos
įgyvendinimui bei įvertinimui.

„TEMPO“ yra viena iš didžiausių mokymų
bei konsultacinių kompanijų Čekijos
Respublikoje. Kompanija įgijo puikų
patirties ir profesinių žinių portfolio. Šiuo
metu šią organizaciją sudaro 3 savarankiški
skyriai, kurie vykdo veiklą mokymų, darbo
su žmogiškaisiais ištekliais ir ES plėtros
projektų įgyvendinimo srityje.
http://www.tempo.cz/

„Greenport Venlo“ yra ekonominis tinklas
įmonių, organizacijų ir institucijų, susijusių
su
sodininkystės
produktų
tiekimo
grandine. Šio tinklo inovacijų centras buvo
įkurtas siekiant remti naujoves mažose ir
vidutinėse įmonėse, susitelkiant ties dviem
sritimis: maisto šviežumu ir žemės ūkio
pramonės produktų logistika.
http://www.greenportvenlo.nl/nl/innover
en

Kompanija Eurocrea Merchant, kurios 2 biurai
veikia Milane ir Neapolyje, buvo įkurta
specialiai tam, kad galėtų valdyti šalies ir
europinius projektus bei teikti konsultacijas
tarptautinio verslo ir įmonių valdymo klausimais.
Pagrindinė šio kompanijos veikla yra mokslinių
tyrimų ir taikomosios veiklos (R&D) valdymas,
novatoriškos personalo valdymo priemonės ir
sprendimai bei energijos taupymas. Platūs
kompanijos ryšiai su įvairiomis Europos
įstaigomis ir universitetais užtikrina nuolatinį
apsikeitimą
žiniomis
iš
įvairių
sričių.
www.eurocreamerchant.it

Pagrindinis Vengrijos maisto bankų asociacijos,
kuri yra Europos maisto bankų federacijos (FEBA)
narė, tikslas yra remti bado ir skurdo mažinimą
surenkant bei išskirstant dovanotus maisto
produktus Vengrijoje.
www.elelmiszerbank.hu

Lietuvos „Maisto bankas“ kasdien surenka ir
išskirsto
maisto
produktus
32
Lietuvos
miestuose. Didžiąją dalį surinkto maisto sudaro
iš mažmenininkų surinkti maisto produktai, kurie
priešingu atveju būtų išmetami. „Maisto bankas“
organizuoja
viešas
kampanijas,
kuriomis
siekiama propaguoti maisto atliekų kiekio
mažinimą, atsakingą maisto vartojimą bei sveiką
gyvenseną.
http://www.maistobankas.lt/

European Retail Academy (ERA) –
akademinis tinklas, kurio pirminis tikslas
yra kurti verslo-verslui (B2B) dialogą tarp
taikomojo mokslo universitetų ir kolegijų
bei
padėti
mažmeninės
pramonės
atstovams,
kurie
ieško
partnerių
pasirinktose šalyse.
http://www.european-retailacademy.org/

Lenkijos maisto bankų federacija yra ne
pelno siekianti organizacija, savanoryste
pagrįsta asociacija, kurią bendromis
jėgomis įkūrė įvairūs Lenkijos maisto
bankai. Federacijos misija yra kovoti su
maisto
švaistymu
ir
neprivalgymu
Lenkijoje.
www.bankizywnosci.pl

Avaca Technologies S.A. (AT) yra
Atėnuose,
Graikijoje,
įsikūrusi
nepriklausoma
konsultacinė
įmonė,
teikianti
konsultavimo,
informacinių
technologijų ir inžinerijos paslaugas.
Kompanija turi vidinę R&D komandą, o
praeityje dalyvavo ES ar Graikijos
vyriausybės
finansuojamuose
tyrimų
projektuose.
http://www.avaca.eu

FoRWaRd darbo programa
WP1: PROJEKTO VALDYMAS
T1.1: Kasdieninis valdymas
T1.2: Įvadinio posėdžio organizavimas
T1.3: Informacijos paketo sukūrimas
T1.4: Vertinimo sistemos sukūrimas ir
koordinavimas
T1.5: Vertimas
T1.6: Tarpinėms ir galutinėms
ataskaitoms Europos Komisijai parengti
reikalingų dokumentų surinkimas ir
pateikimas

WP2: ANALIZĖS METODIKOS SUKŪRIMAS
T2.1: Analizės procedūrų nustatymas
T2.2: Tyrimų metodologijos nustatymas
T2.3: Ataskaitų parengimo metodikos
sukūrimas
T2.4: Analizės priemonių sukūrimas
T2.5: Parama įmonei „TEMPO“ sukuriant
analizavimo priemones
T2.6: Vertimas

WP3: MOKYMO POREIKIŲ TYRIMAS
T3.1: Dalyvių identifikavimas
T3.2: Anketų išdalinimas ir surinkimas
T3.3: Regioninių ataskaitų/pranešimų
parengimas
T3.4: Rezultatų lyginamoji analizė
T3.5: Pranešimo apie rezultatų analizę
parengimas
T3.6: Vertimas

WP4: MOKYMO PLANO NUSTATYMAS
T4.1: Parengiamasis tyrimas ataskaitai
T4.2: Ataskaitos/pranešimo apie mokymo
planą detalizavimas
T4.3: Tarpinio posėdžio Vengrijoje
organizavimas
T4.4: Stebėsena

WP5: MOKYMO TURINIO SUDARYMAS
T5.1: Mokymo modulių sukūrimas
T5.2: Pagalbinės mokomosios medžiagos
ir vertinimo priemonių parengimas
T5.3: IT sistemos maisto panaudojimui
vadovo sukūrimas
T5.4: Mokomosios medžiagos vertimas

WP6: IT ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS
T6.1: Mokymo platformos sukūrimas
T6.2: 3D virtualių reprezentacijų
sukūrimas
T6.3: Paprastos IT sistemos sukūrimas
T6.4: Mokymo platformos turinio vertimas
T6.5: Vienos savaitės trukmės vidinis
testavimas

WP7: BANDOMASIS TESTAS
T7.1: Bandomojo testo metodikos
nustatymas
T7.2: Dalyvių atranka
T7.3: Mokymų organizavimas
T7.4: Mokymų vykdymas
T7.5: IT sistemos išbandymas
T7.6: Trečiojo partnerių
susirinkimo/posėdžio Olandijoje
organizavimas

WP8: IT PRIEMONIŲ ĮVERTINIMAS
T8.1: Interviu ir anketų pateikimas
visiems dalyviams, dalyvaujantiems
bandomajame mokymų teste
T8.2: Interviu ir anketų surinkimas ir
analizė
T8.3: Rezultatų įvertinimas
T8.4: Galimų klaidų identifikavimas ir
pataisymas
T8.5: Rezultatų surinkimas iš visų
partnerių
T8.6: Dviejų vertinimo ataskaitų
parengimas
T8.7: Bandomojo testo rezultatų vertimas
į anglų kalbą

WP9: REZULTATŲ IŠPLATINIMAS
T9.1: Spausdintinės medžiagos gamyba
T9.2: Sklaidos veiklos vykdymas
T9.3: Informacijos paskelbimas partnerių
interneto svetainėse
T9.4: Viešų renginių organizavimas
T9.5: Reklaminio vaizdo klipo kūrimas
T9.6: Projekto interneto svetainės
kūrimas ir atnaujinimas
T9.7: Vertimas
T9.8: Bendra priežiūra
T9.9: Paskutinės konferencijos ir
paskutinio partnerių posėdžio Vokietijoje
organizavimas

WP10: REZULTATŲ PANAUDOJIMAS
T10.1: Panaudojimo plano sukūrimas
T10.2: Parodomųjų renginių
organizavimas
T10.3: FORWARD tinklalapio sukūrimas ir
atnaujinimas socialiniuose tinkluose
T10.4: Produktų komercializacija
T10.5: Visų su rezultatų panaudojimu
susijusių veiksmų vykdymas
T10.6: Koordinavimas

WP11: KOKYBĖS VALDYMO PLANAS
T11.1: Nepriklausomo kokybės vadovo
paskyrimas
T11.2: Kokybės valdymo plano sudarymas
T11.3: Kasdieninis stebėjimas ir kas
mėnesiniai partnerių virtualūs susitikimai
T11.4: Kokybę užtikrinančių priemonių
taikymas ir nukrypimų atitaisymas

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Via Domenico Scarlatti 30, Milano - Italy
Tel. +39 02 87284807
Fax +39 02 87284808
www.eurocreamerchant.it
El. paštas:
gianluca.coppola@eurocreamerchant.it

Daugiau informacijos apie ES veiklą siekiant sumažinti maisto švaistymą rasite paspaudę šią nuorodą:
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/eu_actions_en.htm

