Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:

Rakúsko (Pama)

Dátum od-do:

25.3.2015

Účastníci ZPC:

Ing. arch. Vladimír Hrdý
Ing. Silvia Jančová
Ing. Anton Gábor

Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie starostov rakúskych obcí sa konalo v Gasthause Kuster v Pame, na stretnutí boli
zastúpení projektoví partneri zo Spolkových krajín Burgenland a Dolné Rakúsko, ďalej
starostovia rakúskych obcí v rámci riešeného územia projektu BAUM a spracovatelia
rozvojovej štúdie pre rakúske územie projektu BAUM. V úvode odprezentovali dodávatelia
rozvojovú štúdiu (Hannes Schaffer – Mecca consulting) a nasledovala krátka diskusia.
Následne sme prezentovali návrh „Akčného plánu“ za mesto Bratislava a konfrontovali ho
s názormi projektových partnerov z Dolného Rakúska a Burgenlandu.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Na základe diskusie o akčnom pláne sme dospeli k výraznému obsahovému konsenzu
v otázke implementácie čiastkových návrhov UŠ BAUM a vyjasnili sme si otázku
Manažmentu mesta a okolia, ktoré by na začiatku malo podobu kontaktných miest
u jednotlivých projektových partnerov a následný rozvoj formou ďalšej etapy projektu
BAUM alebo samostatného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Rakúska republika 2014 – 2020. Akčný plán navrhujeme doplniť o linku mestskej hromadnej
dopravy, ktorá by spájala mesto Bratislava s priľahlými rakúskymi obcami v IV. kvadrante
mesta Bratislava.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Zo stretnutia vyplynula potreba ďalšieho stretnutia v rámci Multilaterálnej expertnej
platformy (MEP), návrh termínu je 20.4.2015, miesto konania Edelstahl alebo Pama a
program stretnutia: - akčný plán a ukončenie projektu;
- organizačná štruktúra Manažmentu mesta a okolia;
- regionálne stretnutie starostov.
Ďalej je potrebné dopracovať návrh „Akčného plánu“ za mesto Bratislava, preložiť ho do
nemeckého jazyka a zaslať projektovým partnerom

V Bratislave, 30.3.2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

