Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 12.8.2015 – 12.8.2015
Účastníci ZPC: Marek Dinka
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Rokovanie sa uskutočnilo v meste Hainburg, Fabriksplatz 1A
Stretnutia sa zúčastnil Andreas Weiss (NÖ Regional), Alena Hosch (NÖ Regional), Harald
Ladich (Regionalmanagemnet Burgenland (RMB)) a Marek Dinka (Magistrát Bratislava)
Obsahom rokovania bol spoločný projekt BAUM, ktorý sa momentálne ukončuje ako aj jeho
možné pokračovanie. Konkrétne sa rokovalo o týchto bodoch:
1. Akčný plán (vzťahuje sa končiaci projekt BAUM):
1.1. niektoré odborné pojmy, ktoré po preklade nemajú rovnaký význam ako v pôvodnom
jazyku budú nahradené inými.
1.2. Akčný plán bude podpísaný vedúcimi pracovníkmi projektových partnerov
2. Monitorovacia správa: Monitorovacia správa č. 8 na úrovni projektu bola vypracovaná
vedúcim partnerom (magistrát Bratislava) a zaslaná na spoločný technický sekretariát
v termíne do 30.6.2015
3. V súvislosti s možným pokračovaním projektu BAUM prezentoval Marek Dinka
stanoviská potenciálnych projektových partnerov zo Slovenska
3.1. Bratislavský samosprávny kraj (BSK): v prípade, že pokračovanie projektu BAUM
bude územne totožné s projektom BAUM, má BSK záujem zúčastniť sa projhektu
ako strategický partner. v prípade, že by sa pokračovanie projektu územne rozšírilo aj
na slovenské obce na území BSK, má BSK záujem zúčastniť sa projektu ako
projektový partner. BSK ďalej upozorňuje na možné územné a tematické prelínanie
s pokračovaním projektu RECOM
3.2. Mesto Bratislava vyjadrí svoj záujem na pokračovaní projektu odsúhlasením alebo
neodsúhlasením v mestskom zastupiteľstve
4. Hlavným cieľom rakúskych partnerov v rámci pokračovania projektu BAUM je zriadenie
kontaktného a koordinačného bodu (manažment okolia mesta) s aspoň dvoma pracovnými
miestami. Tento kontaktný bod by mal byť na jednej starne začlenený do štruktúry
magistrátu Bratislava, v sekcii územného plánovania a rozvoja mesta. Na druhej strane by
tento kontaktný bod mal byť zaradený v Rakúsku do existujúcich regionálnych štruktúr
(RMB, NÖ Regional)
5. Rakúsky partneri majú záujem podať projektovú výzvu hneď v prvej možnej výzve na
predkladanie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko
2014-2020
6. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 10. alebo 11. Septembra 2015 opäť v Hainburgu
pre viac informácii o projekte BAUM: www.projekt-baum.eu

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Prepracovať Akčný plán v zmysle záverov stretnutia a zaslať projektovým partnerom
Zhromažďovať podklady k pokračovaniu projektu BAUM, ktoré budú slúžiť na jeho prípadné
odsúhlasenie v Mestskom zastupiteľstve
Zúčastniť sa nasledujúceho stretnutia 10. alebo 11. Septembra 2015
V Bratislave, dňa 13.8.2015
Podpis účastníka / účastníkov ZPC

