Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 14.3.2016 – 14.3.2016
Účastníci ZPC: Mag. rer. nat. Marek Dinka
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania: Rokovanie sa uskutočnilo na mestskom úrade v meste Hainburg s osobami podľa
priloženej prezenčnej listiny v čase od 10:00 do 12:00. Predmetom stretnutia bola príprava
spoločného cezhraničného projektu BAUM č.2, konkrétne výstupy rokovania:
 Spoluprácu so spoločnosťou NÖ Regional (NÖR) ukončili pani Hajnalka Triteos
Meidlik a Andreas Weiss
 Na príprave projektu BAUM č.2 sa budú za NÖR podieľať Herman Hansy, Alena
Hosch a Christian Berger, za Regionalmanagement Burgenland (RMB) Harald Ladich,
za mesto Bratislava zatiaľ Marek Dinka
 Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska, prostredníctvom oddelenia RU2 má záujem,
aby projekt BAUM pokračoval v zmysle spoločne vypracovaného a podpísaného
akčného plánu.
 Marek Dinka prítomným objasnil proces interného schvaľovania pristúpenia k projektu
v orgánoch samosprávy Hl. m. SR Bratislava, konkrétne odsúhlasenie v pravidelnej
porade primátora (PPP), mestskej rade (MR) a napokon v mestskom zastupiteľstve
(MsZ). Uviedol, že materiál o projekte BAUM bude predložený na rokovanie PPP dňa
22.3.2016.
 Zástupcovia NÖR a RMB deklarovali, že ich organizácie majú záujem pokračovať
v projekte BAUM. Títo dvaja budúci partneri si medzi sebou podelia úlohy a náklady
spojené s realizáciou projektu na rakúskej strane
 Zástupcovia NÖR vyjadrili záujem, aby bol projekt plánovaný na 3 roky s možnosťou
predĺženia o ďalší rok
 Zástupcovia NÖR vyjadrili záujem, aby spoločná kancelária budúceho projektu bola
situovaná na magistráte hl.m. SR Bratislavy. Tým by sa stal projekt stal výrazne
inovatívnym a zvýšila by sa tak šanca na jeho schválenie.
 Zástupcovia NÖR a RMB vyjadrili požiadavku, aby mesto Bratislava bolo vedúcim
partnerom projektu z dôvodu, že riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce
Slovensko-Rakúsko ako aj spoločná kancelária projektu BAUM majú byť situované
v Bratislave.
 Prítomní sa dohodli, že podklady, ktoré vypracoval Marek Dinka ako podklad pre PPP
budú zaslané v nemeckej mutácii ostatným na pripomienkovanie, hlavne obsah
projektu a rozpočet projektu
 Nasledujúce stretnutie, na ktorom bude diskutovaný obsah a rozpočet projektu sa
uskutoční 20.4.2016 na obecnom úrade v obci Neudorf od 9:30 do 14:00
 Na stretnutí bol krátko diskutovaný prienik projektov BAUM a aktivít v rámci
euroregiónu CENTROPE. Hermann Hansy požiadal Mareka Dinku, aby zistil, kto bude
mesto Bratislava zastupovať na stretnutiach v rámci euroregiónu CENTROPE

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
 Zaslať podklady k projektu BAUM ostatným účastníkom stretnutia.
 Zaslať elektronickú verziu štúdie k inštalácii BAUM Christianovi Bergerovi.
 Zúčastniť sa nasledujúceho pracovného stretnutia dňa 20.4.2016 v obci Neudorf.
 Zistiť, kto bude mesto Bratislava zastupovať v projekte CENTROPE
V Bratislave, dňa 14.3.2016

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

