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Tárgy:

LIFE09 NAT/HU/000384 – Falco cherrug B-H-R-S
A 2013. szeptember 04-05.-i projekt látogatás

Kedves GRÉDICS Úr!
Köszönöm Önnek, hogy fogadták Andrej Baca urat, a külső monitoring csapat képviselőjét az
Önök helyiségében és a projekt területén, Magyarországon és Szlovákiában 2013. szeptember
4.-én 5.-én.
Értékelem a projekt jelenlegi előrehaladását több tevékenység területén, különösen a
szemléletformálás, a D1 és D2 lobby és a D3 (az utolsó tájékoztató tábla felállítása
Romániában) akciók esetében.
Nyugtázom, hogy lefordították a projekt honlap szövegeit minden résztvevő nemzeti
nyelvére. Kérem, hogy folytassák az erőfeszítésüket és biztosítsák, hogy a honlap minden
lapján lévő szöveg, késlekedés nélkül lefordításra kerüljön ezekre a nyelvekre. Fontos, hogy
az Általános Rendelkezés 13.4 pontjának előírásainak megfelelően ezek az információk
elérhetőek legyenek mindezeken a nyelveken értő látogatóknak.
Értékelem az erőfeszítéseiket a késésben lévő ürgetelepítés (C3 akció) és a szigetelés (C4
akció) területén. Ösztönzöm Önöket arra, hogy fontolják meg amennyiben szükséges újabb
donor és célterületek kiválasztását Magyarországon és Romániában, hogy növelhető legyen az
áttelepített ürgék száma. Kérem, hogy a következő jelentésben tájékoztasson a szigetelés
előrehaladásáról és kilátásairól, illetve a késében lévő szórólapról Romániában (D5 akció).
Tájékoztatom, hogy Andrej Baca által begyűjtött munkaidő kimutatás minták megfelelő
minőségűek.
Megjegyzem, hogy a begyűjtött 3 mintaszámla egyikén a projekthivatkozást csak a
projektbélyegző jelenti. Annak ellenére, hogy ez végül is elfogadható, arra ösztönzöm Önt és
a társult kedvezményezetteket, hogy kívánják meg az alvállalkozóktól és a szállítóktól, hogy
tüntessék fel a projekt hivatkozását a következő ajánlott formában: LIFE09NAT/HU/000384Falco cherrug B-H-R-S.

Az Önök információjának megfelelően várom az Önök Időközi Jelentését a projekt
előrehaladásáról az aktualizált információkkal 2013. október 15.-vel. Kérem, hogy vegye
figyelembe a korábbi levelekben megfogalmazott megjegyzéseket és kéréseket. Javasolom,
hogy konzultáljon a külső monitoring csapattal a jelentésről.
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