Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
École des ingénieurs de la ville de Paris ( School of Engineering of the City of Paris) – EIVP
80 Rue Rebeval, 75019 Paríž, Francúzsko
Dátum: 5.-7.6.2016
Účastníci ZPC:
Martina Tichá – oddelenie stratégií a projektov
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah rokovania:
ZPC sa uskutočnila v rámci pracovného programu medzinárodného projektu RESIN (Climate Resilient
Cities and Infrastructures / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry), ktorého cieľom je
poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie
účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich
rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8
európskych krajín.
Pracovné stretnutie v Paríži bolo 3. stretnutím tzv. General Assembly (valného zhromaždenia) v rámci
projektu a konalo sa 6.6.-7.6.2016
Program pracovného stretnutia:
6.6.2016 - 1. deň
11:30-12:00 Oficiálne otvorenie v radnici mesta Paríž (l'Hôtel de Ville)
13.00-17.00 Plenárne stretnutie
13.00
Uvítanie zo strany EIVP
13:10
Vývoj projektu (dosiahnuté výsledky, aktualizácia plánov, finančný reporting)
14:00
Koncepčný rámec (pracovný balík – work package WP1), terminológia rizík
14:20
Spoločný vývoj s partnerskými mestami with the partner cities (WP4), prezentacia
“testovania”/ rozdelenie spoločnej tvorby na mestá a prac. balíky
14:30
Diskusie – prac. plány WP2 v spolupráci s mestami Manchester, Bilbao a Bratislava
15.30 – 15.50 Prestávka
15:50
Diskusie – prac. plány WP3 v spolupráci s mestami Bilbao a Paríž
16:50
Diskusie – prac. plány WP6 v spolupráci s mestom Manchester
17:30
Presentácia prac. plán WP5
18:00
Ukončenie prac. dňa 1
20:00
Pracovná večera, Restaurant Montparnasse; Boulevard de Montparnasse 59
7.6.2016 - 2. deň
9.00-12.30
Diskusie k pracovným balíkom projektu (Work Packages)
9.00-10:40
Diskusie k pracovným balíkom projektu
1) WP1: vytvorenie typológie miest of the City typology
2) WP2 a WP3: integrácia kritických infraštruktúr do knižnice / IVAVIA
10.40 – 11.00 Prestávka
11.00-12:30 Diskusie k pracovným balíkom projektu
1) WP7: Plány pre disemináciu projektu, vrátane spoločných publikácií
2) WP6: Prepojenie nástrojov vytvorených v wp1, 2, 3 a systému pre podporu
rozhodovania
12.30 – 13.30 Obedová prestávka

13.30-14.00
14:30
14:30 – 15.00
15:00 – 17:00

Reakcie pléna k WP
Ukončenie stretnutia konzorcia
Prestávka
Vyhodnotenie stretnutia (otvorené pre členov konzorcia)

Závery stretnutia:
Pracovné stretnutie členov konzorcia pre realizáciu projektu RESIN aktualizovalo úlohy jednotlivých
partnerov projektu, termíny a zosúladenie projektových aktivít. Zapojenie hl. mesta SR Bratislavy ako
partnera projektu je v zmysle zmluvy o projekte v častiach: WP3 (Workpackage) - Adaptation Options
&Implementation (Možnosti adaptácií a implementácia), WP4 – City Cases (Prípady miest), WP7 –
Dissemination (Diseminácia), WP8 – Project Management (Projektový manažment). Za odbornú
realizáciu projektu za hl. mesto zodpovedá útvar hl. architektky, ktorý sa má zúčastňovať aj odborných
prác na WP2 a WP3, WP4 je pracovný balík pre všetky mestá.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Účel ZPC bol splnený, účasť zástupcov magistrátu hl. mesta na pracovných stretnutiach v rámci
projektu je potrebná pre zosúladenie aktivít a termínov realizácie projektových aktivít, reporting ako aj
informovanosť jednotlivých partnerov projektového konzorcia.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníkov:
Priame konkrétne úlohy zo stretnutia nevyplynuli. Úlohy hl. mesta Bratislavy ako aj slovenského
partnera projektu – Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty, vyplývajú s harmonogramu
realizácie projektových aktivít.
V Bratislave dňa: 13.6.2016

Ing. Martina Tichá

