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         Kód uznesenia: 12.5. 

           35.1. 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

 

schvaľuje  

 

1. zapojenie hlavného mesta SR Bratislava do realizácie projektu baum_cityregion  

2. poskytnutie spolufinancovania hlavného mesta SR Bratislavy z vlastných zdrojov  

      v celkovej sume 19 109,58 Eur. 

3. zapojenie predmetných oddelení magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy do projektu 

baum_cityregion pri formulácii strategických tém cezhraničnej spolupráce s Dolným Rakúskom a 

Burgenlandskom a pri definovaní spoločných iniciatív v oblasti mobility, životného prostredia / 

priestoru a v oblasti kultúry (cestovného ruchu) v zmysle Žiadosti o NFP a jej príloh.   

4. postupnú inštitucionalizáciu cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava a okolie,  ktorá 

má vyústiť do založenia organizácie cezhraničného mestského regiónu v roku 2022 / 2023. 
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Dôvodová správa 

 

Popis projektu a jeho ciele 

 

Cieľom projektu s  názvom baum_cityregion1,  je  etablovanie dlhodobej cezhraničnej spolupráce medzi 

hlavným mestom SR Bratislava a spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko a príprava založenia 

organizácie („inštitucionalizácia“) územného manažmentu pre funkčný cezhraničný mestský región Bratislava – 

okolie (v skratke „BAUM“ ) v rokoch 2021-2022. Hlavným prijímateľom projektu predloženého v  rámci 

programu spolupráce INTERREG VA SK-AT je hlavné mesto SR Bratislava a partnermi sú dolnorakúska 

NÖ.Regional a burgenlandská spoločnosť Regionalmanagement Burgenland (ďalej len „RMB“).  

  

Proces inštitucionalizácie je postupná transformácia už existujúcej platformy spolupráce do založenia 

organizácie so samostatnou právnou subjektivitou. Takou organizáciou môže byť v budúcnosti spoločná štruktúra 

(napr. Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), Euroregión a iné2), alebo „voľnejšia“ forma spolupráce, 

napr. založenie združenia, NGO a pod. 

 

V  rozpočte projektu baum_cityregion sú na nadchádzajúce dva roky plánované personálne výdavky pre 

5 interných zamestnancov magistrátu hl. mesta SR Bratislava na čiastkový úväzok: 1x Sekcia územného 

plánovania, 1x Oddelenie kultúry, 2x Oddelenie stratégie a riadenia projektov, 1 zamestnanec na Dohodu 

o vykonaní práce). Ďalej sú to výdavky na pracovné stretnutia, workshopy, prípravu koncepcií v rámci spoločne 

zadefinovaných oblastí:  doprava / mobilita, priestor a životné prostredie, a v oblasti kultúrnej spolupráce.  

 

Okrem „neinvestičných“ aktivít v podobe personálnych výdavkov a stretnutí odborníkov / zástupcov 

funkčného mestského regiónu Bratislava, sieťovania zástupcov mestských častí Bratislavy so zástupcami 

prihraničných rakúskych miest a obcí, tvorby  koncepčných materiálov a zberu dát pre hore uvedené oddelenia 

a sekcie magistrátu, sú naplánované aj pilotné opatrenia.  

 

Pilotným opatrením  väčšieho finančného rozsahu je výsadba / zahustenie zelene v  prihraničnom pásme 

na slovensko - rakúskej hranici na okraji územia výstavby novej mestskej štvrti „Nesto“ v mestskej časti Bratislava 

- Petržalka (spolu vyše 600 drevín). Vzhľadom na povahu prihraničného územia (Zelený pás), a aj kvôli obave 

súkromných vlastníkov z rakúskej strany (voľný vstup na súkromné pozemky na rakúskej strane) je dôležité 

oddeliť / zahustiť prihraničný pás zeleňou.  Uvedené opatrenie bude  v projekte zrealizované v súlade so 

Spoločným programovým vyhlásením primátora a mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy na roky 2019 

až 2022 k opatreniam prevencie klimatických zmien v meste (výsadba 10 tis. drevín). 

 

Pri výbere územia výsadby zelene (vetrolamu) boli, a v čase realizácie aj naďalej budú, konzultované 

príslušné odborné oddelenia magistrátu: Oddelenie tvorby mestskej zelene, Sekcia územného plánovania, 

Splnomocnenec pre životné prostredie hl. mesta SR Bratislavy. Pri realizácii budú zohľadnené možnosti 

podmienené vlastníckymi vzťahmi.   

 

Druhou z pilotných projektových opatrení v rámci baum_cityregion, ktoré je plánované v  gescii hl. 

mesta SR Bratislava,  je zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU v mestskej časti Bratislava - Čunovo v  podobe 

výsadby zelene. Uvedené bude realizované na základe návrhov zo študentskej súťaže (Le:Notre Landscape) 

z apríla 2020. 

 

 

 

 

 

 
1 baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava - okolie / baum_cityregion: 

Gründungsvorbereitung für eine funktionale, grenzüberschreitende Stadtregion Bratislava-Umland (kód žiadosti o NFP: NFP305040AJK1) 
2 Pod pojmom euroregión sa rozumie cezhraničná spolupráca najmenej dvoch susediacich regiónov v európskych krajinách. Cieľom 
takéhoto združenia je podpora a realizácia spoločných projektov na kultúrnej, sociálnej, hospodárskej a infraštruktúrnej úrovni. Spravidla ide 

o pohraničné teritóriá poznačené rovnakými atribútmi, ako vzdialenosť od hlavného mesta, zaostalejší vývoj, spoločná história a podobnosť 

lokálnych problémov. Euroregióny, ako také, nemajú žiadnu legislatívnu kompetenciu, sú dobrovoľným zoskupením obcí alebo vyšších 
územných celkov, ktoré si volia radu a prezídium. Rozhodujúcim orgánom je valné zhromaždenie. Majú však nárok na dotácie z fondov EU 

(zdroj Wikipédia). 

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok 
vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú 

a/alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. 

Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty, regionálne orgány, miestne orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, alebo združenia 
pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií (zdroj webstránka ÚVSR). 
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3.  Výstupy projektu a zapojenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy do projektu: 

 

 

Projektovými aktivitami, na ktorých sa bude priamo podieľať hlavné mesto SR Bratislava sú: 

 

- Personálne náklady zamestnancov spoločnej kancelárie baum_cityregion (Sekcia územného 

plánovania, 1 interná zamestnankyňa a 1 zamestnanec na Dohodu o vykonaní práce tak ako doteraz), 

- Personálne náklady pre zamestnanca Oddelenia kultúry pre tvorbu „cezhraničnej“ časti  Koncepcie 

kultúry na roky 2020-25 pre mesto Bratislava (1 zamestnanec),  

- Personálne náklady pre zamestnanca Oddelenie stratégií a riadenia projektov pre analýzu a zber dát 

o cezhraničnom funkčnom mestskom regióne Bratislava a okolie s výhľadom na prípravu nového 

programovacieho obdobia štrukturálnych a investičných fondov EÚ na roky 2021 – 27 a finančný 

manažér projektu (spolu 2 zamestnanci), 

- Náklady na preklady a tlmočenie, a náklady na catering na odborných stretnutiach, stretnutiach 

starostov a workshopoch a sprievodných akciách na slovenskej strane, vrátane 1 medzinárodnej 

konferencii BAUM  (pokiaľ to bude možné: inak ako online stretnutia bez cateringu), 

- Náklady na cestovné výdavky za účasť na zahraničnej služobnej ceste (site visit) v  meste Bazilej 

(Basel) vo Švajčiarsku (spolu 5 osôb: zástupcovia MČ Bratislava a zástupcovia magistrátu hl. mesta 

SR Bratislava v roku 2022 / ak to bude možné), 

- Spolu dve pilotné opatrenia:  výsadba a zahustenie „Zeleného pásu“ a  vytvorenie zelenej 

„nárazníkovej zóny“ v hraničnom pásme medzi MČ Bratislava - Petržalka  (nová štvrť Nesto) a 

obcou Kittsee a opatrenie revitalizácie Trojmedzia SK-AT-HU (MČ Bratislava - Čunovo)  

 

 

Cieľové mestské časti Bratislavy a ich možné tematické zapojenie do projektu 

 

Je to spolu 9 mestských častí Bratislavy. Projekt zahŕňa cieľové prihraničné mestské časti Bratislavy z projektu 

baum2020 ako sú MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, MČ Bratislava - 

Devín, MČ Bratislava - Karlova Ves, MČ Bratislava - Petržalka, MČ Bratislava - Rusovce, MČ Bratislava - 

Čunovo, MČ Bratislava - Jarovce a do projektu prizve novú mestskú časť Bratislava - Staré Mesto.  

 

V projekt baum_cityregion na rakúskej strane spolupracuje na projekte 15 cieľových prihraničných rakúskych 

miest a obcí v spolkových krajinách Dolné Rakúsko a Burgenlandsko.  

 

Zapojenie MČ Bratislava v projekte baum_cityregion:  

MČ Bratislava - Záhorská Bystrica – zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych 

iniciatív v oblasti živ. prostredia 

MČ Bratislava - Devínska Nová Ves - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych 

iniciatív v oblasti kultúry a živ. prostredia  

MČ Bratislava - Devín - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych iniciatív 

v oblasti kultúry a cest. ruchu a životného prostredia 

MČ Bratislava - Karlova Ves - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych iniciatív 

v oblasti živ. prostredia  

MČ Bratislava - Staré Mesto - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych iniciatív 

v oblasti kultúry a cest. ruchu  

MČ Bratislava - Petržalka  - pilotné opatrenie „výsadba vetrolamu / Zelený pás“ 

MČ Bratislava - Jarovce - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych iniciatív 

v oblasti živ. prostredia 

MČ Bratislava - Rusovce - zapojenie do sieťovania s rakúskou stranou a iniciácia možných lokálnych iniciatív 

v oblasti kultúry a cest. ruchu  

MČ Bratislava - Čunovo - pilotné opatrenie – investícia Trojmedzie SK-AT-H 

 

V júli 2020 bol projekt baum_cityregion schválený s podmienkou v Monitorovacom výbore Programu 

spolupráce  INTERREG VA SK-AT („MV INTERREG VA SK-AT“). Uvedenou podmienkou je konkretizácia 

výstupu procesu inštitucionalizácie v roku 2022 / 2023, ktorou má byť v roku 2022 podanie žiadosti o založenie 

novej organizácie pre zabezpečenie dlhodobej spolupráce partnerov projektu baum_cityregion.  
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Štúdia udržateľnosti, ktorá bola pripravená v rámci prebiehajúceho projektu baum2020 mapuje 

skúsenosti zo Slovenska ako aj zo zahraničia s etablovaním takých foriem organizácií, ktoré majú cezhraničný 

charakter resp. takých ktoré viedli k založeniu cezhraničnej organizácie typu Európske zoskupenie teritoriálnej 

spolupráce („EZTS“)  alebo EUROREGION. V  štúdii sú pre porovnanie uvedené rôzne právne organizačné 

formy, ktoré pripadajú v úvahu pre inštitucionalizáciu cezhraničného mestského regiónu Bratislava a okolie.  

 

Štúdia odporúča inštitucionalizáciu realizovať v postupných krokoch: v prvej fáze založením jednej z 

„voľnejších“ foriem spolupráce napr. združenia, NGO a lebo spoločnosti s.r.o v rámci národnej legislatívy (buď 

v Rakúsku alebo na Slovensku). Až v neskoršej fáze odporúča založenie jednej z existujúcich „cezhraničných“ 

foriem ako je napr. EZTS alebo Euroregión. Podrobnejšie úvahy a analýzy majú byť predmetom štúdie v rámci 

projektu baum_cityregion (vyčlenených je v rozpočte rakúskych partnerov spolu cca 70 tis. EUR na analýzu 

vybratej štruktúry a na  koncepciu novej organizácie).  

 

Na základe prebiehajúcich rozhovorov s  rakúskymi partnermi, odbornými oddeleniami v Dolnom 

Rakúsku a Burgenlandsku a  oddeleniami /sekciami magistrátu hl. mesta SR Bratislava sme pripravili návrh 

spoločného Prehlásenia odborných oddelení partnerov, v ktorom rakúska strana deklaruje pripravenosť založiť 

novú organizáciu na rakúskej strane a to v prípade, ak založenie organizácie nebude iniciovať hl. mesto SR 

Bratislava.  

 

Hlavné mesto SR Bratislava v návrhu prehlásenia deklaruje záujem o dlhodobú cezhraničnú spoluprácu 

s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom a zaväzuje sa poskytovať naďalej priestory spoločnej kancelárie BAUM 

na magistráte v Bratislave aj po skončení projektu baum_cityregion.  

 

Cezhraničná spolupráca hlavného mesta SR Bratislavy s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom priniesla  

dosiaľ okrem výmeny informácií a možnosti užšej komunikácie a výmeny skúseností  medzi prihraničnými MČ 

Bratislavy a rakúskymi obcami / mestami, odbornými oddeleniami magistrátu Bratislavy a spolkových krajín 

Dolného Rakúska a Burgenlandska, aj tieto konkrétne výstupy a benefity pre hl. mesto SR Bratislava: 

 

V oblasti kultúrnej spolupráce (a cestovného ruchu):  

✓ návrh investičného projektu vybudovania vstupného zázemia pre hrad Devín (Múzeum mesta 

Bratislavy) 

✓ iniciácia spolupráce medzi MČ BA - Rusovce a mestom Petronell Carnuntum  

 

V oblasti životného prostredia: návrh projektu Biologickej regulácie komárov (Splnomocnenec A. 

Kovárik a Sekcia živ. prostredia magistrátu): 

✓ plánovaná výsadba zelene vo vybraných MČ Bratislavy ako marketingová aktivita projektu 

baum2020  

 

V oblasti mobility: realizácia mapy cezhraničnej mobility regiónu Bratislava a okolie (BAUM) a analýza 

možností pre realizáciu tzv. zberného taxíka: 

✓ iniciovanie rozhovorov s rakúskou stranou o začlenení linky Bratislava - Hainburg a / D (a jej 

spolufinancovania) do výkonu vo verejnom záujme  (Sekcia dopravy), 

✓ iniciovanie projektu „Clean Mobility“ s aktívnou účasťou hl. mesta SR (spolufinancovanie 

zástavky MHD) s cieľom etablovania spolupráce medzi dopravcom východnej časti Dolného 

Rakúsko „VOR“, a „BID“  a Sekciou  dopravy magistrátu, 

 

Oblasť integrácie:  

✓ Príručka pre Slovenky a Slovákov žijúcich v rakúskom  pohraničí. 

 

Aj na základe hore uvedených výstupov si dovolíme konštatovať, že etablovanie dlhodobej spolupráce 

hlavného mesta SR Bratislavy s  Dolným Rakúskom a Burgenlandom prináša už v súčasnosti výstupy v rôznych 

oblastiach, konkrétne benefity pre všetkých partnerov a má pridanú hodnotu pre hlavné mesto SR Bratislava.  
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4. Výstup procesu „inštitucionalizácie“ cezhraničného mestského regiónu v rámci projektu 

baum_cityregion po zapracovaní podmienky MV 

 

Hlavné mesto SR Bratislava sa rozhodne v akej forme pristúpi v roku 2022 /23 do vybranej formy organizácie 

zastrešujúcej cezhraničný mestský región Bratislava a okolie (BAUM). Konkrétna forma a spoločné priority 

uvedenej organizácie budú zadefinované počas realizácie projektu baum_cityregion rokoch 2021 až 2022.  

 

Žiadosť o založenie organizácie, ktorá bude zastrešovať aktivity v cezhraničnom slovensko – rakúskom 

funkčnom mestskom regióne musí predložiť jeden z partnerov projektu baum_cityregion na konci projektu (2022 

/2023).  

➔ Pozn.: Rakúska strana je pripravená prevziať iniciatívu a podmienku založenia organizácie splniť na 

rakúskej strane, ak uvedené nebude iniciovať hl. mesto SR Bratislava. Pozastavenie slovensko – 

rakúskej spolupráce na území Bratislavy a okolia, ktorá sa začala už v roku 2011, by znamenalo 

faktický koniec dobre naštartovaných bilaterálnych aktivít a obmedzený prístup k možnostiam EÚ 

čerpania finančných prostriedkov pre hl. mesto SR Bratislava v nasledujúcom programovacom období 

najmä v rámci programu spolupráce INTERREG SK-AT. Možnosť realizácie ďalších cezhraničných 

projektov s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom sa odvíjajú práve od doterajšej dobrej spolupráce 

v projektoch Bratislavy a okolia: projekt BAUM (2011 - 2013) a baum2020 (2018 – 2020/21).  

 

5. Financovanie projektu, doba realizácie projektu a projektoví partneri: 

 

Finančné náklady na realizáciu plánovaných aktivít budú kryté v súlade s pravidlami čerpania nenávratného 

finančného príspevku v rámci programu INTERREG VA SK-AT v pomere 85 % z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 10% zo štátneho rozpočtu SR  a  5 % zo zdrojov prijímateľa. Celkový 

rozpočet na aktivity hl. mesta SR Bratislava sú v celkovej sume 382 191,50 €, spolufinancovanie hlavného mesta 

SR Bratislava je 19 109,58 €.  

 

Projekt sa má realizovať najskôr od 01.01.2021 do 31.12.2022 

 

Partneri projektu: 

• Hlavné mesto SR Bratislava (vedúci partner/ tzv. hlavný prijímateľ) 

• NÖ.Regional.GmbH (projektový partner 1) 

• Regionalmanagement Burgenland GmbH (projektový partner 2) 

• Stadt-Umland-Managemend Wien / Niederösterreich (strategický partner bez finančnej účasti) 

• Bratislavský samosprávny kraj (strategický partner bez finančnej účasti) 

 

6. Proces prípravy projektu baum_cityregion a očakávané aktivity v nasledujúcich týždňoch / mesiacoch 

 

V roku 2019 – rokovania s rakúskymi partnermi NÖ.Regional  a RMB  

30.01. / 12.2.2020 - rokovanie k projektovému zámeru s partnermi NÖ.Regional a  

RMB  

21.1.2020  - prerokovanie projektového zámeru na magistráte hl. mesta Bratislava (OSAP) 

27.1.2020  - prerokovanie projektového zámeru na Oddelení kultúry  

4.2.2020   - konzultácia projektového zámeru na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadiaci 

orgán Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT) 

5.2.2020  - prerokovanie projektového zámeru so strategickým partnerom Bratislavský samosprávny kraj 

(strategický partner) 

13.2.2020 - predstavenie projektového zámeru a  projektových aktivít na stretnutí u riaditeľa magistrátu hl. mesta 

SR Bratislava 

28.2.2020  - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO INTERREG VA SK-AT 

12. september 2020 - informácia RO/SpS INTERREG VA SK-AT o podmienečnom schválení projektu 

baum_cityregion  

20. október 2020 - predloženie upravenej verzie žiadosti o NFP na RO / SpS  INTERREG  VA SK-AT  a splnenie 

podmienok Monitorovacieho výboru INTERREG VA SK-AT 

November 2020 - informácia o schválení projektu baum_cityregion 

Január / február 2021 – vystavenie a následný podpis Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z EFRR 

v rámci INTERREG VA SK-AT  

Najneskôr marec / apríl 2021 - začiatok realizácie projektu baum_cityregion a realizácia plánovaných aktivít. 

 



ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum odoslania: 20.10.2020 14:06

Riadiaci orgán Interreg V-A SK-AT (MIRRI)

Operačný program: 305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaŽiadateľ / Vedúci partner:

baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava - okolie /
baum_cityregion: Gründungsvorbereitung für eine funktionale, grenzüberschreitende Stadtregion Bratislava-Umland

Názov projektu:

INTERREG V-A SK-AT/2016/04Kód výzvy:

NFP305040AJK1Kód žiadosti o NFP:

759 643,50 €Celkové oprávnené výdavky
projektu:

683 916,12 €Požadovaná výška NFP:

00603481Identifikátor (IČO):

baum_cityregionAkronym:

Hlavný cezhraničný partner:

Projektoví partneri: NÖ.Regional.GmbH

Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
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1. Identifikácia žiadateľa / Vedúceho partnera (VP)

Štát: SlovenskoSídlo: Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Primaciálne námestie 1, 81499

00603481Hlavný identifikátor (IČO):Obchodné meno / názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

00603481IČO:Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

IČZ:DIČ: 2020372596

IČ DPH / VAT: SK2020372596Platiteľ DPH: Nie

Všeobecná verejná správaPredmet činnosti VP:

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutára Funkcia v inštitúcii

Ing. arch. Matúš Vallo

Identifikácia ostatných partnerov projektu2.

2.1  Identifikácia Hlavného cezhraničného partnera (HCP)
Nezaevidované
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2.2  Identifikácia Projektových partnerov (PP)

Štát: RakúskoSídlo: St. Pölten, Josefstrasse 46a/5, 3100

Projektový partner 1

ATU69150134Hlavný identifikátor (VAT):Obchodné meno / názov: NÖ.Regional.GmbH

IČO:Právna forma: GmbH

IČZ: 29130/9367DIČ: ATU69150134

IČ DPH / VAT: ATU69150134Platiteľ DPH: Nie

Predmet činnosti PP:

Štatutárny orgán

Nezaevidované

Štát: RakúskoSídlo: Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000

Projektový partner 2

ATU43424905Hlavný identifikátor (VAT):Obchodné meno / názov: Regionalmanagement Burgenland G.
m.b.H.

ATU43424905IČO:Právna forma: GmbH

IČZ:DIČ:

IČ DPH / VAT: ATU43424905Platiteľ DPH: Áno

Predmet činnosti PP:

Štatutárny orgán

Nezaevidované

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

3.

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti
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Identifikácia projektu
baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava - okolie /
baum_cityregion: Gründungsvorbereitung für eine funktionale, grenzüberschreitende Stadtregion Bratislava-Umland

Názov projektu:

5.

baum_cityregionAkronym:

Kód žiadosti o NFP: NFP305040AJK1

Výzva: INTERREG V-A SK-AT/2016/04 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko č. INTERREG V-A SK-AT/2016/04

NACE projektu: Interreg V-A SK-AT - ausgewählt vom AT-Begünstigten

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy1.

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

305040 - 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia
kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Forma financovania: 01 - Nenávratný grant

Konkrétny cieľ: 305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Oblasť intervencie: 119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa

Typ územia: 07 - Neuplatňuje sa

Kategorizácia za Konkrétne ciele
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Miesto realizácie projektu6.A
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland1.

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland Deutsch Jahrndorf2.

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland Edelstal3.

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland Eisenstadt4.

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland Kittsee5.

Rakúsko Burgenland (AT) Nordburgenland Pama6.

Rakúsko Niederosterreich Niederosterreich-Sud Katzelsdorf7.

Rakúsko Niederosterreich Sankt Polten St. Pölten8.

Rakúsko Niederosterreich Weinviertel Zistersdorf9.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Nordteil10.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Nordteil Eckartsau11.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Nordteil Engelhartstetten12.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Nordteil Lassee13.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Nordteil Marchegg14.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil15.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Bad Deutsch-Altenburg16.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Berg17.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Hainburg a.d.Donau18.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Hundsheim19.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Petronell-Carnuntum20.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Prellenkirchen21.

Rakúsko Niederosterreich Wiener Umland/Sudteil Wolfsthal22.

Rakúsko Wien Wien Wien23.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj24.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava I Bratislava - mestská časť
Staré Mesto

25.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava IV Bratislava - mestská časť
Devín

26.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava IV Bratislava - mestská časť
Devínska Nová Ves

27.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava IV Bratislava - mestská časť
Karlova Ves

28.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava IV Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica

29.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava V Bratislava - mestská časť
Čunovo

30.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava V Bratislava - mestská časť
Jarovce

31.

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava V Bratislava - mestská časť
Petržalka

32.
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P.č. Štát Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava V Bratislava - mestská časť
Rusovce

33.

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávnené
programové územie

Nezaevidované

Popis projektu
Stručný popis projektu:

SK:
Funkčný mestský región Bratislava-okolie sa rozprestiera cez hranice Slovenska a zahŕňa aj obce v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku. Projekt baum_cityregion je
krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu:  hlavným cieľom je právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Okrem uvedeného hlavného
cieľa sa má pravidelnou koordináciou regionálnych zainteresovaných subjektov dosiahnuť ďalšie zintenzívnenie  inštitucionálnej spolupráce.
(Indikátory projektu sú: 2 spoločne vyvinuté produkty a služby v rámci podpory inštitucionálnej spolupráce: dohoda/dokument o založení a organizačná stratégia
2023+ / podiel 29 organizácií zapojených do ďalšej úrovne inštitucionálnej spolupráce).
Centrálnou témou projektu je príprava založenia novej organizácie, príp. organizačnej jednotky. Doplnkovo budú pokračovať už etablované formáty, ktoré boli
úspešne zavedené v predchádzajúcom projekte baum2020, napr. BAUM Konferencia Bratislava - okolie.
Tematicky sa budú rozpracované tri akčné témy / oblasti pôsobenia. 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Vytvorením zeleného nárazníka na
štátnej hranici pri MČ Bratislava - Petržalka a zatraktívnením územia na Trojmedzí (Trojhraničný bod SK-AT-HU) sa okrem toho realizujú konkrétne vykonávacie
opatrenia. Ďalej bude prevádzkovaná (bez spolufinancovania prevádzky z projektu)  Spoločná projektová kancelária v Bratislave, ktorá už teraz plní dôležitú
funkciu platformy pri výmeny informácií, lobbingu a úlohu „krízového manažéra“ v cezhraničnom regióne.
Hlavnou cieľovou skupinou projektu je 9 mestských častí Bratislavy (nové: účasť MČ Staré Mesto)a 15 rakúskych miest a obcí v blízkosti hranice, ktoré sú aj
ťažiskovým územím realizácie projektu. Partnermi v projekte sú hl. mesto SR Bratislava (vedúci partner), spoločnosť NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement
Burgenland. Strategickými partnermi sú Stadt-Umlad Management Wien / Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj.
 
DE:
Die funktionale Stadtregion Bratislava-Umland erstreckt sich über die Grenzen der Slowakei hinaus und umfasst auch Gemeinden in Niederösterreich und dem
Burgenland. Das Projekt baum_cityregion wird einen weiteren Schritt zu einer Insitutionalisierung der grenzüberschreitenden Stadtregion leisten - Hauptziel ist die
rechtliche und finanzielle Absicherung der Stadtregion. Außerdem soll eine weitere Vertiefung von institutioneller Zusammenarbeit durch regelmäßige
Abstimmung regionaler Stakeholder erreicht werden. (Projektindikatoren: 2 gemeinsam entwickelte Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Förderung
institutioneller Zusammenarbeit: Gründungsvereinbarung/-dokument sowie Organisationsstrategie 2023+ / Beteiligung von 29 Organisationen an institutioneller
Zusammenarbeit)
Die Gründungsvorbereitung für eine neu zu schaffende Organisation bzw. Organisationseinheit steht im Mittelpunkt des Projekts. Begleitend werden die im
Vorgängerprojekt baum2020 erfolgreich etablierten Vernetzungsformate weitergeführt, z.B. Bratislava Umland Konferenz. Thematisch werden die drei
Aktionsfelder 1.) Mobilität, 2.) Raum & Umwelt und 3.) Kultur verfolgt.  Mit dem Anlegen eines Grünpuffers an der Staatsgrenze beim Stadtteil Bratislava -
Petržalka sowie der Attraktivierung des Dreiländerecks SK-AT-HU werden außerdem konkrete Umsetzungsmaßnahmen realisiert. Das gemeinsame Projektbüro in
Bratislava wird weitergeführt (ohne Kofinanzierung der Betriebskosten aus dem vorgelegten Projekt)und erfüllt  eine wichtige Funktion als Infodrehscheibe,
Lobbyingplattform sowie als „Krisenfeuerwehr“ bei akuten grenzüberschreitenden Entwicklungen.  9 Stadtteile von Bratislava (neu dabei: Stadtteil Bratislava -
Staré Mesto) und 15 österreichische Gemeinden in Grenznähe sind die Hauptzielgruppe des Projektes und stellen auch den örtlichen Schwerpunkt der
Projektumsetzung dar. Die Projektpartnerschaft besteht aus der Stadt Bratislava (Lead Beneficiary), der NÖ.Regional.GmbH und dem Regionalmanagement
Burgenland. Das Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich und der Landkreis Bratislava sind strategische Partner.

7.
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7.1  Popis východiskovej situácie a zdôvodnenie potreby realizácie projektu

SK:
Východisková situácia – cezhraničný funkčný mestský región: Funkčný mestský región Bratislavy a okolia sa rozprestiera v troch štátoch: Zahŕňa spolkové krajiny
Dolné Rakúsko a Burgenlandsko, územie Bratislavského samosprávneho kraja,  a maďarského správneho okresu Győr-Moson-Sopron.
Toto funkčné prepojenie je zjavné aj z údajov slovenských obyvateľov žijúcich v cezhraničnom území: z odhadov je zrejmé, že takmer 10 000 Slovákov a Sloveniek
žije v rakúskom okolí Bratislavy (v roku 2019 bol v Kittsee 39% podiel slovenského obyvateľstva a má stúpajúcu tendenciu). Anketa realizovaná v roku 2018 medzi
Slovákmi žijúcimi v Rakúsku ukázala, že 38 % opýtaných Slovákov a Sloveniek dochádza za prácou do hl. mesta Bratislavy (Claudia Schaefers, Wanderungsmotive
(Migračné motívy), 2019).
Potreba realizácie projektu – naďalej existuje príliš malá interakcia územných združení, a naopak je viditeľná vysoká miera potreby podpory v rôznych
cezhraničných akčných témach pre prihraničné obce a mestá a mestské časti Bratislavy: Veľký nárast záujmu o etablované formáty platformy projektu
baum2020 ukázal enormný záujem o spoluprácu a potrebu ďalšej podpory na oboch stranách hranice pre cezhraničný mestský región. Projekt baum2020 prispel k
odstráneniu starých, na hranice orientovaných vzorcov správania.
Cezhraničná interakcia územných združení, miest a obcí a mestských častí sa však realizuje pravidelne iba vtedy, keď existuje iniciátor a "moderátor" opatrení ako
„baum". Anketa v rámci predchádzajúceho projektu baum2020 ukázala plný súhlas opýtaných cieľových miest a obcí a mestských častí Bratislavy s pokračovaním
naštartovaných aktivít: 70% opýtaných podporuje užšiu budúcu spoluprácu so spoločným rozpočtom a spoločnými pracovníkmi (Mecca Consulting, baum2020
štúdia udržateľnosti).
Zamýšľané dopady projektu: Založenie spoločnej organizácie, príp. organizačnej jednotky v období 2023+, a trvalá koordinácia relevantných aktérov
z cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava-okolie.
 
DE:
Ausgangslage – grenzüberschreitende funktionale Stadtregion: Die funktionale Stadtregion von Bratislava erstreckt sich über drei Staaten und umfasst den
slowakischen Selbstverwaltungskreis Bratislava, die österreichischen Bundesländer Niederösterreich und Burgenland sowie das ungarische Komitat Győr-Moson-
Sopron. Sichtbar ist die funktionelle Verflechtung durch die schätzungsweise 10.000 SlowakInnen, die im österreichischen Umland von Bratislava leben –
beispielsweise gab es 2018 in Kittsee einen 39%igen slowakischen Bevölkerungsanteil, Tendenz steigend. Eine im Jahr 2018 durchgeführte Befragung unter in
Österreich lebenden Slowaken zeigte, dass 38% der Befragten zur Arbeit nach Bratislava pendeln (Claudia Schaefers, Wanderungsmotive, 2019).
Bedarf für die Projektumsetzung – weiterhin zu wenig Interaktion der Gebietskörperschaften, hoher Bedarf an Unterstützung für Gemeinden: Das
Vorgängerprojekt baum2020 
und der große Andrang bei dessen Veranstaltungsformaten hat das enorme Interesse und Bedürfnis auf beiden Seiten der Grenzen an der grenzüberschreitenden
Stadtregion vor Augen geführt. baum2020 hat dazu beigetragen die alten, an Grenzen orientierten Verhaltensmuster aufzubrechen. Allerdings erfolgt eine
regelmäßige, grenzüberschreitende Interaktion der Gebietskörperschaften nur, wenn es einen Initiator und Moderator wie „baum“ gibt. Eine Befragung im Rahmen
des Vorgängerprojektes baum2020 zeigte volle Zustimmung der befragten Zielgemeinden und Stadtteile für eine Fortsetzung der Aktivitäten aus dem baum2020-
Projekt – 70% der Befragten fordern sogar eine engere künftige Zusammenarbeit mit einem gemeinsamem Budget und gemeinsamen MitarbeiterInnen (Mecca
Consulting, baum2020 Dauerhaftigkeitsstudie).
Beabsichtigte Projektwirkungen: Gründung einer gemeinsamen Organisation bzw. Organisationsseinheit im Zeitraum 2023+, dadurch dauerhafte Koordinierung
relevanter Akteure aus der grenzüberschreitenden funktionalen Stadtregion Bratislava-Umland.

7.2  Spôsob realizácie aktivít projektu

viď. príloha Annex_1 - ŽoNFP  / siehe Beilage Annex_1 - Förderantrag
SK:
Projekt sa realizuje v piatich projektových balíkoch:  
1. Riadenie projektu 
2. Publicita a komunikácia 
3. Príprava založenia organizácie, spolupráca a koordinácia 
4. Cezhraničné akčné tematické oblasti
5. Zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU 
 
DE:
Das Projekt wird in 5 Arbeitspaketen umgesetzt:
1. Projektmanagement
2. Kommunikation
3. Gründungsvorbereitung, Kooperation und Koordination
4. Grenzüberschreitende Aktionsfelder  
5. Attraktivierung Dreiländereck SK-AT-HU
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7.3  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

SK:
Dohoda na variante inštitucionalizácie: Už teraz existuje názorová zhoda projektových partnerov, cieľových miest a obcí a mestských častí Bratislavy na tom, že
spolupráca v cezhraničnom mestskom regióne Bratislava-okolie sa má ďalej zintenzívňovať a trvalo zaisťovať. Spôsob budúcej spolupráce sa má objasniť v rámci
procesu cezhraničných rokovaní. Hlavným cieľom je trvalé právne a finančné zaistenie cezhraničného mestského regiónu Bratislava-okolie. Na konci projektu
bude dohoda o variante založenia organizácie, príp. organizačnej jednotky pre budúcu spoluprácu v cezhraničnom mestskom regióne, ako aj konkrétne výsledky:
dohoda/dokument o založení a detailný rešerš k realizácii zvoleného variantu inštitucionalizácie. Založenie / realizácia tohto modelu pre obdobie 2023+ je
realistické.
Príprava organizačnej stratégie 2023+: Predchádzajúci projekt baum2020 fungoval doposiaľ ako platforma pre realizáciu a riešenie menších, krátkodobo až
strednodobo riešiteľných problémov / úloh v cezhraničnom regióne. Veľké, strategické témy boli v baum2020 vedome vypustené, pretože sme sa v čase projektu
zameriavali na realizovateľné veci. Plánované založenie vlastnej organizácie (organizačnej jednotky) a tým „formalizácia“ baumu však vyžadujú rozsiahlejšiu
stratégiu a zohľadnenie nových, veľkých strategických tém a okrajového územia baum. Táto stratégia – širší trvalo udržateľný výsledok – sa bude aplikovať od
roku 2023 počas minimálne 5 rokov.
Okrem toho sa bude v rámci projektu organizovať a moderovať množstvo cezhraničných komunikačných a prepojovacích formátov. Tým sa dosiahne pravidelná
výmena informácií a lepšia koordinácia na horizontálnej a vertikálnej úrovni. 
 
DE:
Einigung auf eine Institutionalisierungsvariante: Es besteht bereits jetzt Konsens unter den Projektpartnern, Zielgemeinden und Stadtteilen von Bratislava, dass
die Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Stadtregion Bratislava-Umland weiter intensiviert und dauerhaft abgesichert werden soll. Die Art und Weise
zukünftiger Zusammenarbeit soll im Rahmen eines grenzüberschreitenden Aushandlungsprozesses geklärt werden. Hauptziel ist  die nachhaltige rechtliche und
finanzielle Absicherung der grenzüberschreitenden Stadtregion Bratislava-Umland. Zu Projektende liegt eine Einigung auf eine Variante zur Gründung einer
Organisation bzw. Organisationseinheit  für die zukünftige Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Stadtregion vor, sowie ganz konkrete Ergebnisse:  ein
Gründungsvereinbarung / -dokument & eine Detailrecherche zur Umsetzung der gewählten Institutionalisierungsvariante. Eine Gründung/Umsetzung dieses
Modells ist für den Zeitraum  2023+ realistisch.
Entwicklung Organisationsstrategie 2023+: Das Vorgängerprojekt baum2020 funktionierte bisher als eine Plattform zur Umsetzung und Lösung von kleineren,
kurz- bis mittelfristig lösbaren Problemen/Aufgaben in der grenzüberschreitenden Stadtregion. Große, strategische Themen waren bei baum2020 bewusst
ausgespart, da man sich auf im Rahmen der Projektlaufzeit umsetzbare Dinge konzentrierte. Die geplante Gründung einer eigenen Organisation(seinheit) und
somit „Formalisierung“ des baum erfordert allerdings eine umfassendere Strategie und die Berücksichtigung von neuen, großen strategischen Themen, sowie des
baum-Randgebietes. Diese Strategie – ein weiteres nachhaltiges Ergebnis - wird ab dem Jahr 2023 für mindestens 5 Jahre zur Anwendung kommen
Abgesehen davon wird eine Reihe von grenzüberschreitenden Kommunikations- und Vernetzungsformaten im Rahmen des Projektes organisiert und moderiert.
Dadurch werden ein regelmäßiger Informationsaustausch und eine bessere Koordinierung auf horizontaler und vertikaler Ebene erreicht. 
 

SK:
M A1 (odborný referent hl. mesto Bratislava / projektový manažér a garant), zo Sekcie územného plánovania hl. mesta Bratislava bude mať na starosti koordináciu
a vedenie projektu v rozsahu 30 hod./týždenne. Výkon prác: spoločná kancelária baum_cityregion magistrát Bratislava.
MA2 (odborný referent  hl. mesto BA / technický personál ) z Oddelenia kultúry mesta Bratislavy prevezme zodpovednosť odbornú spoluprácu na
témach cezhraničných kultúrnych aktivít v priemere ca. 15hod. /týždenne.
MA3 (odborný referent  hl. mesta Bratislava / projektový manažér) z Oddelenia stratégie a projektov hl. mesta SR Bratislava bude mať na starosti úlohy spojené s
finančným riadením projektu v rozsahu ca. 20hod./ týždenne.
MA4 (odborný referent hl. mesto Bratislava / technický personál) z Oddelenia stratégií a projektov bude mať na starosti úlohy vo vzťahu k projektovým balíkom PB
3 a AP4, ktoré sa týkajú zberu dát o cezhraničnom funkčnom mestskom regióne a ich vyhodnoteniu, v priemere ca. 15h / týždenne.
MA5 (asistent projektového manažéra na Dohodu) zo Sekcie územného plánovania hl. mesta Bratislava. V rozsahu v priemere ca. 20 hod. / týždenne.
Všetky aktivity budú realizované interným personálom žiadateľa, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom. 
 
DE:
MA1 (Fachrefent Stadt Bratislava / Projektmanagement und Garant) aus der Sektion Raumplanung des Magistrats Bratislava hat die Projektleitung (gleichzeitig
Projektgarant) für den LEAD Partner inne. Umfang von durchschnittlich ca. 30h/Woche. Dienstort: gemeinsames Projektbüro im Magistrat Bratislava.
MA2 (Fachreferent / Technisches Personal) aus der Kulturabteilung der Stadt Bratislava  übernimmt Projektmanagementaufgaben, sowie fachliche und inhaltliche
Mitarbeit betreffend der im Projekt geplanten Kulturaktivitäten. Umfang von durchschnittlich ca. 15h/Woche
MA3 (Fachreferent der Stadt Bratislava / Projektmanagement) aus Abt. Strategie und Projektmanagement der Stadt Bratislava übernimmt Aufgaben des
Finanzmanagements, Umfang von durchschnittlich ca. 20h/Woche,
MA4 (Fachreferent der Stadt Bratislava / Technisches Personal) aus der Abt. Strategie und Projektmanagement der Stadt Bratislava übernimmt übernimmt
Projektmanagementaufgaben in AP 3 und AP4, Umfang von durchschnittlich ca. 15h/Woche.
MA5 (Assistenz des Projektmanagers) aus der Sektion Raumplanung des Magistrats Bratislava. Umfang von durchschnittlich ca. 20h/Woche.
Sämtliche Projektaktivitäten werden vom Stammpersonal des Antragstellers ausgeübt. Stadt Bratislava hat Erfahrungen mit der Projektleitung.

7.4  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa a ostatných projektových
partnerov
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7.5  Zdôvodnenie potreby cezhraničného prístupu v rámci projektu

SK:
Potreba cezhraničného prístupu: Výzvy, s ktorými sa stretáva funkčný mestský cezhraničný región Bratislava-okolie, možno vyriešiť iba s pomocou cezhraničného
prístupu. Potreba tohto prístupu je zdôvodnená geografickou polohou Bratislavy - 8 mestských častí hraničí priamo s Rakúskom, aj infraštruktúra oboch krajín
pomaly zrastá, a vývoj v tomto území vedie k zvýšenému pohybu cez štátnu hranicu. Geograficky leží asi polovica okolia hl. mesta SR Bratislavy v Rakúsku a v
Maďarsku.
Relevantnosť pre Interreg SK-AT: projekt aum_cityregion sleduje rovnaké ciele ako u uvedené v investičnej priorite 4.1 programu Interreg SK-AT 2014-2020
(podpora cezhraničnej spolupráce vlád a inštitucionalizovanej spolupráce). Projekt realizuje napríklad tieto, pre program relevantné opatrenia:
- podpora inštitucionalizovanej spolupráce
- vytvorenie štruktúr pre spoluprácu
Geografické centrum projektu je vo funkčnom cezhraničnom mestskom regióne Bratislava, pozdĺž slovensko-rakúskej hranice.
Relevantnosť pre iné ESIF/národné programy podpory: Z našich rešerší vyplynulo, že v súčasnosti je na realizáciu nášho projektu vhodný iba program Interreg SK-
AT. „Program Interreg B Danube Transnational“ umožňuje síce tematické obohatenie v oblasti „Governance“, avšak projekt baum_cityregion musí fungovať a byť
ukotvený najskôr v užšom cezhraničnom kontexte, skôr než bude mať zmysel intenzívna spolupráca s inými európskymi regiónmi. Na národnej úrovni neexistujú
na Slovensku a v Rakúsku žiadne relevantné podporné programy pre cezhraničné mestské regióny.
 
DE:
Notwendigkeit des grenzüberschreitenden Ansatzes: Die Herausforderungen die sich im Rahmen der funktionalen grenzüberschreitenden Stadtregion Bratislava-
Umland stellen, können nur mit Hilfe einer grenzüberschreitenden Herangehensweise gelöst werden. Die Notwendigkeit hierfür liegt in der geographischen Lage
von Bratislava begründet – 8 der Stadtteile grenzen direkt an Österreich, auch die Infrastruktur zwischen den beiden Ländern wächst langsam aber stetig
zusammen und führt zu erhöhtem Austausch über Staatsgrenzen hinweg. Geographisch liegt ca. die Hälfte des Umlandes der Stadt in Österreich bzw. Ungarn.
Relevanz für Interreg SK-AT: baum_cityregion verfolgt haargenau die formulierten Ziele der Investitionspriorität 4.1 des Interreg Programms SK-AT 2014-2020
(Förderung der grenzüberschreitenden Governance und der institutionellen Zusammenarbeit). Durch das Projekt werden beispielsweise folgende, für das
Programm relevante Aktionen umgesetzt:
- Förderung institutioneller Zusammenarbeit
- Schaffung von Strukturen der Zusammenarbeit
Der geographische Fokus des Projekts liegt in der funktionalen grenzüberschreitenden Stadtregion Bratislava, entlang der slowakisch-österreichischen Grenze. 
Relevanz für andere ESIF/nationale Förderprogramme: Unsere Recherchen ergaben, dass derzeit nur das Interreg SK-AT Programm zur Realisierung unseres
Projektes geeignet ist. Das „Interreg B Danube Transnational Programme“ ermöglicht beispielsweise zwar thematische Einreichungen im Bereich „Governance“,
allerdings muss baum_cityregion zuerst im kleinen grenzüberschreitenden Kontext funktionieren und nachhaltig verankert werden, bevor eine intensive
Kooperation mit anderen europäischen Regionen Sinn ergibt. Auf nationaler Ebene gibt es in der Slowakei und in Österreich keine relevanten Förderprogramme für
grenzüberschreitende Stadtregionen.

7.6  Synergie v rámci projektu
Názov programu Akronym projektu Názov projektu Identifikačné číslo projektu

INTERREG V-A SK-AT baum2020 Bratislava Územný Manažment 305041Q885

INTERREG V-A SK-AT ConnReg SK-AT Connecting Regions SK-AT 305041Q892

INTERREG V-A SK-AT BIG SK-AT Kooperácie v oblasti vzdelávania v
prihraničnom regióne SK-AT

cbc

INTERREG V-A SK-AT RegioCoop SK-AT Regional Cooperation SK-AT NFP305040ABM6
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7.7  Spolupráca a dopad

7.7.1  Cezhraničná spolupráca

ÁnoSpoločná príprava:

Popis spoločnej prípravy:

SK:
Projektoví partneri mesto Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland pracovali od polovice roka 2019 spoločne na koncepcii projektu
baum_cityregion. Pri stretnutí partnerov BAUM dňa 11.07.2019 odštartovali vývoj spoločného projektu (v tomto čase prejavilo hl. mesto SR Bratislava pripravenosť
prevziať vedenie v tomto partnerstve). Po ňom nasledovali viaceré stretnutia partnerov BAUM v Bratislave a v Hainburgu za účelom ďalšej špecifikácie myšlienok
projektu (02.12.2019 Bratislava, 30.01.2020 Hainburg a 12.02.2020 Bratislava). Paralelne s tým prebiehali každodenné intenzívne kontakty rakúskeho a
slovenského koordinátora projektu v spoločnej kancelárii BAUM a priebežný spoločný ďalší vývoj myšlienok. Každý partner vniesol do prípravy projektu dôležité
príspevky a nápady: návrh novej oblasti aktivity „kultúra“ a realizácia zeleného nárazníka,  zaradenie Bratislavského samosprávneho kraja a ako dodatočného
strategického partnera (v porovnaní s predchádzajúcim projektom baum2020) a návrh na rozsiahly sprievodný proces prípravy založenia organizácie, vytvorenie
organizačnej stratégie 2023+.
 
Strategický partner Stadt-Umland Management Viedeň / Dolné Rakúsko (SUM) prispel tiež v rámci stretnutia partnerov BAUM k príprave projektu (návrh: pracovné
stretnutie riadiacej skupiny v mestskom regióne Bazilej / Švajčiarsko – best practice). S novým strategickým partnerom, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj,
boli v prípravnej fáze vedené dva podrobné rozhovory, pri ktorých boli prednesené a prediskutované návrhy (napr. pre aktivitu „Slováci v Rakúsku“ a pre plánovanú
podporu projektu prihraničných rekreačných areálov a prírodných území). Vecné oddelenia a sekcie partnerov / organizácii zapojených do spolufinancovania boli
súčasťou konzultácií nového projektového zámeru baum_cityregion sú:
za  hl. mesto SR Bratislava: Sekcia územného plánovania, Oddelenie kultúry (vrátane org. BKIS), Oddelenie stratégií a riadenia projektov.
spolkový kraj Niederösterreich: RU7, Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten /
LAD4, Abteilung Internationale und Europäische Angelegenheiten
spolkový kraj Burgenlandsko: Hauptreferat Landesplanung (innerhalb der Abteilung 2 - Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft).
 
DE:
Die Projektpartner Stadt Bratislava, NÖ.Regional und Regionalmanagement Burgenland haben seit Mitte 2019 gemeinsam am Konzept für baum_cityregion
gearbeitet. Beim BAUM-Partnertreffen am 11.07.2019 erfolgte der Startschuss für die gemeinsame Projektentwicklung (zu diesem Zeitpunkt erklärte sich die Stadt
Bratislava für die Übernahme der Lead Partnerschaft bereit).  Dem folgten mehrere BAUM-Partnertreffen in Bratislava und Hainburg zur weiteren Spezifizierung der
Projektidee (02.12.2019 Bratislava, 30.01.2020 Hainburg und 12.02.2020 Bratislava). Parallel dazu gab es tagtägliche intensive Kontakte des österreichischen und
slowakischen Projektkoordinators im gemeinsamen BAUM-Büro und somit eine laufende gemeinsame Weiterentwicklung der Ideen. Jeder Partner hat wichtige
Beiträge und Ideen in die Projektvorbereitung eingebracht wie  z.B.: der Vorschlag für das neue Aktionsfeld „Kultur“, die  Verwirklichung des Grünpuffers, die
Aufnahme des Landkreises Bratislava als zusätzlicher strategischer Partner (gegenüber dem Vorgängerprojekt baum2020) sowie der Vorschlag für den
umfassenden begleiteten Prozess der Gründungsvorbereitung oder der Vorschlag für die Erstellung einer Organisationsstrategie 2023+.
 
Der strategische Partner SUM trug ebenso im Rahmen der baum-Partnertreffen zur Projektentwicklung bei (Vorschlag: ein Arbeitstreffen der Lenkungsgruppe in
Basel / Schweiz - best practice). Mit dem neuen strategischen Partner Landkreis Bratislava gab es im Vorfeld zwei ausführliche Gespräche, bei dem Vorschläge
eingebracht und diskutiert wurden (z.B. für die Aktivität „SlowakInnen in Österreich“ sowie der geplanten Prozessbegleitung zu grenznahen Erholungsräumen und
Naturgebieten).
Folgende Fachabteilungen der Partner / der ko-finanzierenden Institutionen haben sich an den Gesprächen zur Vorbereitung von baum_cityregion beteiligt:
Hauptstadt der SR Bratislava: Sekcia územného plánovania (Sektion Raumplanung), Oddelenie kultúry (Abt. Kultur inklusive Bratislava Kultur- und
Informationszentrum "BKIS"), Abt. Strategie und Projektmanagement .
Land Niederösterreich: RU7, Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten
/ LAD4, Abteilung Internationale und Europäische Angelegenheiten
Land Burgenland: Hauptreferat Landesplanung (innerhalb der Abteilung 2 - Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft).
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ÁnoSpoločná realizácia:

SK:
Cezhraničný charakter projektu baum_cityregion sa tiahne všetkými pracovnými balíkmi a projektovými aktivitami – z tohto dôvodu sú tieto aj spoločne
implementované projektovými partnermi. Takmer všetky aktivity v pracovných balíkoch 1 až 4 realizujú hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a RMB spoločne.
Presný podiel partnerov pri pracovných/informačných stretnutiach v rámci pracovného balíka 4 nemožno v súčasnosti ešte presne odhadnúť - mnohé témy
vyžadujú z geografických dôvodov iba zapojenie 2 z 3 projektových partnerov. V každom prípade realizáciu uskutočňuje vždy hl. mesto SR Bratislava spoločne s
minimálne jedným rakúskym partnerom. Pracovný balík 5 (zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU) sa týka z geografických dôvodov iba hl. mesta Bratislavy a RMB,
projektový manažér NÖ.Regional je však ako hlavný koordinátor za rakúsku stranu zapojený tiež. Strategickí partneri SUM A BSK budú zapojení najmä do
realizácie aktivít v pracovných balíkoch 1 a 3.  Spoločnú realizáciu okrem toho garantuje spoločná projektová kancelária pri magistráte mesta Bratislava a
spoločná riadiaca skupina. Táto riadiaca skupina – skladajúca sa z rakúskych a slovenských zástupcov – bude poskytovať poradenstvo najmä pri prípravných
zakladateľských aktivitách a vývoji organizačnej stratégie 2023+.
 
DE:
Der grenzüberschreitende Charakter von baum_cityregion zieht sich durch alle Arbeitspakete und Projektaktivitäten – aus diesem Grund werden diese auch
gemeinsam von den Projektpartnern implementiert. Fast alle Aktivitäten in den Arbeitspaketen 1 bis 4 werden von der Stadt Bratislava, der NÖ.Regional und dem
RMB gemeinsam umgesetzt. Die genaue Involvierung der Partner bei den Arbeits-/Infotreffen im Rahmen des Arbeitspakets 4 ist derzeit noch nicht im Detail
abschätzbar - manche Thematiken erfordern aus geographischen Gründen nur die Einbindung von 2 der 3 Projektpartner. Auf jeden Fall wird die Umsetzung immer
durch die Stadt Bratislava gemeinsam mit mindestens einem österreichischen Partner erfolgen. Arbeitspaket 5 (Attraktivierung des Dreiländerecks SK-AT-HU)
betrifft aus geographischen Gründen nur die beiden Organisationen Stadt Bratislava und RMB, der Projektmanager der NÖ.Regional ist jedoch als
Hauptkoordinator für die österreichische Seite ebenso involviert. Die strategischen Partner SUM und BSK werden insbesondere in die Umsetzung von Aktivitäten
in den Arbeitspaketen 1 und 3 involviert sein.
Die gemeinsame Realisierung wird außerdem durch das gemeinsame Projektbüro am Magistrat Bratislava und die gemeinsame Lenkungsgruppe garantiert. Diese
Lenkungsgruppe  – bestehend aus österreichischen und slowakischen Vertreterinnen – wird  insbesondere die vorbereitenden Gründungsaktivitäten und die
Entwicklung der Organisationsstrategie  2023+ beratend begleiten.

Popis spoločnej realizácie:

ÁnoSpoločný personál:

SK:
Slovenský, ako aj rakúski projektoví partneri využijú v projekte baum_cityregion spolupracovníkov zo svojho kmeňového personálu (za hl. mesto SR  Bratislavu to
je odborný referent Sekcie územného plánovania). Spoločnou projektovou kanceláriou v Bratislave sa dosiahne okrem iného intenzívna úroveň cezhraničnej
spolupráce – s pozitívnymi účinkami na spoluprácu a komunikáciu medzi projektovými partnermi.
Rakúsky a slovenský pracovník sa delia o projektovú kanceláriu v Bratislave, pritom ide o oboch hlavných koordinátorov projektu. Rakúsky spolupracovník je
zamestnancom NÖ.Regional.GmbH, a je zodpovedný za celú rakúsku projektovú oblasť, tzn. za podporu zo strany Dolného Rakúska a spolkovej krajiny
Burgenladsko. V tomto zmysle možno hovoriť o spoločnom projektovom spolupracovníkovi NÖ.Regional a RMB.
 
DE:
Sowohl der slowakische als auch die österreichischen Projektpartner werden MitarbeiterInnen aus ihrem Stammpersonal im Projekt baum_cityregion einsetzen.
Mit dem gemeinsamen Projektbüro in Bratislava (der/die MitarbeiterIn der Stadt Bratislava ist ein Fachreferent der Sektion Raumplanung) wird außerdem ein
intensiver Level in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erreicht – mit positiven Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den
Projektpartnern.  Ein österreichischer und eine slowakische Mitarbeiterin teilen sich das Projektbüro in Bratislava, hierbei handelt es sich um die beiden
Hauptkoordinatoren für das Projekt. Der genannte österreichische Mitarbeiter ist bei der NÖ.Regional.GmbH angestellt, ist allerdings für das gesamte
österreichische Projektgebiet verantwortlich, d.h. für die Betreuung von Niederösterreich und  Burgenland. In diesem Sinne kann von einem gemeinsamen
Projektmitarbeiter von NÖ.Regional und RMB gesprochen werden.

Popis spoločného personálu:

ÁnoSpoločné financovanie:

SK:
Projektoví partneri hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a RMB prispievajú spoločne k financovaniu projektu baum_cityregion. Zásadne majú títo traja partneri
vždy svoj vlastný rozpočet na implementáciu určitých aktivít (príp. častí aktivít). Spoločné projektové aktivity financujú spoločne dvaja, príp. všetci traja partneri. V
konkrétnom prípade sa rozčlení rozpočet projektu z dôvodov efektívnosti však aj tak, že jednotliví partneri projektu financujú v celosti aktivity, ktoré sú relevantné
pre všetkých projektových partnerov. Napríklad RMD financuje úplne náklady na stretnutie riadiacej skupiny v Bazileji / Švajčiarsko, teda aj pre účastníkov zo
Slovenska a Dolného Rakúska (1.1). NÖ.Regional.GmbH zasa  financuje sprievodný proces pre právnu expertízu a prípravu zastúpenia, ktorý sa týka všetkých
troch partnerov. Hl. mesto Bratislava má veľkú časť rozpočtu na náklady na preklady a tlmočenie (teda aj tých, ktoré sa týkajú podujatí v Rakúsku) a na moderáciu
oboch plánovaných konferencií. Rozpočet projektu je prerozdelený medzi partnerov v optimálnom pomere:
slovenský vedúci partner hl. SR mesto Bratislava: 386 tis EUR  a rakúski partneri  NÖ.Regional a RMB spolu: 383,7 tis. EUR. Na oboch stranách hranice sa realizujú
mäkké, ako aj investičné opatrenia / aktivity, ktoré sa navzájom dopĺňajú. 
 
DE:
Die drei Projektpartner Stadt Bratislava, NÖ.Regional und RMB tragen gemeinsam zur Finanzierung des baum_cityregion Projektes bei. Grundsätzlich haben diese
drei Partner jeweils ihr eigenes Budget um bestimmte Aktivitäten (bzw. Teile von Aktivitäten) zu implementieren. Die meisten Projektaktivitäten werden
gemeinsam durch zwei bzw. alle drei Partner finanziert. Im Einzelfall erfolgt die Aufgliederung des Projektbudgets aus Effizienzgründen allerdings auch so, dass
einzelne Projektpartner Aktivitäten zur Gänze finanzieren, die für alle Projektpartner relevant sind. Beispielsweise finanziert das RMB zur Gänze die Kosten für das
Treffen der Lenkungsgruppe in Basel/Schweiz, also auch für TeilnehmerInnen aus der Slowakei und aus Niederösterreich (1.1). Die NÖ.Regional.GmbH wiederum
finanziert zur Gänze den begleitenden Prozess für rechtliche Expertise und Gründungsvorbereitung, der alle drei Partner betrifft. Die Stadt Bratislava wiederum hat
einen Großteil des Budgets für Übersetzungskosten und Dolmetsch in ihrem Budget (also auch betreffend Veranstaltungen in Österreich)  sowie die Moderation
für beide geplanten Konferenzen. Das
Projektbudget wird unter den Projektpartnern optimal geteilt: das Budget des slowakischen Lead Partners Stadt Bratislava beträgt 386,3 tsd. EUR  und die Budgets
der österreichischen Partner NÖ.Regional und RMB betragen zusammen 383,7 tsd. EUR. Auf beiden Seiten der Grenze werden "Softmaßnahmen", sowie investive
Maßnahmen realisiert, die sich gegenseitig ergänzen.  

Popis spoločného financovania:
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7.7.2  Cezhraničný dopad

Popis cezhraničného dopadu:

SK:
Cezhraničná spolupráca medzi hl. mestom SR Bratislava a spolkovými krajmi Dolné Rakúsko a Burgenlandsko (zastúpené organizáciami NÖ.Regional.GmbH a
Regionalmanagement Burgenland GmbH) sa osvedčila už v rámci projektu baum2020. Najmä prostredníctvom spoločnej projektovej kancelárie etablovanej v roku
2017 bola dosiahnutá nová úroveň a intenzita spolupráce. Táto projektová kancelária a jej najdôležitejšie etablované (a čiastočne inštitucionalizované) formáty sú
plánované  ďalej aj v projekte baum_cityregion: tento projekt je jediným Interreg SK-AT projektom, ktorý prevádzkuje Spoločnú kanceláriu.
Spolupráca partnerov sa tematicky týka troch akčných oblastí: 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Zapojením Kultúrneho oddelenia hl. mesta
SR Bratislava a otvorením novej akčnej oblasti „kultúra“ sa zaručí hlbšie spracovanie cezhraničných kultúrnych tém.
Hlavný cezhraničný dopad sa dosiahne ešte intenzívnejšiou spoluprácou v mestskom cezhraničnom regióne. Na konci roka 2022 budú existovať dobré
predpoklady na založenie novej organizácie, príp. organizačnej jednotky, a v pripravenej organizačnej stratégii 2023+ budú zadefinované témy / stratégia na ďalšie
roky. Okrem uvedeného bude projekt naďalej pôsobiť lokálne, a veľmi konkrétne vďaka plánovaným drobným investíciám a opatreniam, ktoré zahŕňajú: Výsadbu a
zahustenie zeleného nárazníkového pásma na štátnej hranici pri MČ Bratislava - Petržalka, ktorá má zmierniť potenciálne konflikty v oblasti hranice, kde vzniká
nová mestská bratislavská štvrť "Nesto". Pilotné investície na rakúskej a slovenskej strane hranice v Trojmedzí (Trojhraničný bod troch štátov SK-AT-HU) povedú k
zatraktívneniu tohto cezhraničného areálu pre voľnočasové a rekreačné aktivity.
Projekt baum_cityregion sa realizuje na kontaktoch a výsledkoch vytvorených v predchádzajúcich projektoch BAUM a baum2020. Cezhraničné prepojovacie
formáty úspešne etablované v baum2020 sa rozvíjajú ďalej, baum_cityregion stavia takisto priamo na výsledkoch štúdie trvalosti baum2020.
Vďaka projektu ConnReg SK-AT (a nového projektového zámeru RegioCoop SK-AT existujú predpoklady pre  dobré synergie: kým RegioCoop SK-AT ponúka
platformu pre celú programovú oblasť Interreg SK-AT, baum_cityregion sa zameriava cielene na starostov rakúskych obcí pri hraniciach s Bratislavou a starostov
prihraničných mestských častí Bratislavy.Toto geografické rozdelenie vedie k tomu, že sa oba projekty výborne doplňujú. Spolupráca s RegioCoop bude aktívne
vyhľadávaná, keďže väčší regionálny rozsah je prospešný pre riešenie výziev tohto mestského cezhraničného regiónu. Projekt baum_cityregion poskytne projektu
RegioCoop SK-AT svoj zásobník  akčných tém vytvorený pre mestský región už v roku 2017 (zozbierané projektové zámery z baum2020) ako príspevok pre
strategické témy, ktoré definoval a zozbieral RegioCoop v programovej oblasti SK-AT.
S projektovým tímom BIG SK-AT existujú taktiež dobré synergie, pretože pri vývoji organizačnej stratégie 2023+ sa zohľadní aj téma „Slováci v Rakúsku“ – v tejto
súvislosti je zvlášť dôležitá téma vzdelávania. Na vývoji aktivít v projektovom zámere Clean Mobility (predložené v Interreg SK-AT) sa spolupodieľal tím
baum2020. Úzke zladenie v tematickej oblasti mobilita je rozumné a plánované.
 
DE:
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bratislava und den Regionen Niederösterreich und Burgenland (vertreten durch die
Vorfeldorganisationen NÖ.Regional.GmbH und Regionalmanagement Burgenland GmbH) hat sich bereits im Rahmen des Vorgängerprojekts baum2020 bewährt.
Insbesondere durch das 2017 etablierte gemeinsame Projektbüro wurde ein neuer Level in der Intensität der Zusammenarbeit erreicht. Dieses Projektbüro und die
wichtigsten etablierten (und teilweise institutionalisierten) Vernetzungsformate werden auch im Projekt baum_cityregion weitergeführt: wir sind damit das einzige
Interreg SK-AT Projekt, das ein gemeinsames Büro betreibt.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich thematisch auf die drei Aktionsfelder 1.) Mobilität, 2.) Raum & Umwelt und 3.) Kultur. Durch die neu erfolgte Einbindung der
Kulturabteilung der Stadt Bratislava und die Eröffnung des  neuen Aktionsfeldes „Kultur“ wird die tiefergehende Bearbeitung von grenzüberschreitenden
Kulturthemen gewährleistet.  
Die Grenzüberschreitende Hauptwirkung wird durch die umfangreichen Bemühungen zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit in der Stadtregion bewirkt: Ende
2022 liegen die Grundlagen vor, die für die Gründung einer neu zu schaffenden Organisation bzw. Organisationseinheit notwendig sind, sowie mit der
Organisationsstrategie 2023+ ein Leitfaden für die nächsten Jahre. Außerdem wirkt das Projekt lokal und ganz konkret durch mehrere Umsetzungsmaßnahmen,
exemplarisch seien genannt: das Anlegen eine Grünpuffers an der Staatsgrenze bei Petrzalka entschärft potenzielle Nutzungskonflikte zwischen Stadt und Land
in dem Bereich der Grenze, wo das neue Stadtviertel Nesto entsteht. Die Pilotinvestitionen auf slowakischer sowie auf österreichischer Seite beim Dreiländereck
SK-AT-HU werden außerdem zu einer Attraktivierung dieses grenzüberschreitenden Freizeitareals/Erholungsraums führen.
Das Projekt baum_cityregion baut auf den in den Vorgängerprojekten BAUM und baum2020 geschaffenen Kontakten und Ergebnissen auf. Die erfolgreich in
baum2020 etablierten grenzüberschreitenden Vernetzungsformate werden weitergeführt, ebenso baut baum_cityregion direkt auf die Ergebnisse der baum2020-
Dauerhaftigkeitsstudie auf.
Mit dem Projekt ConnReg SK-AT (und dessen eingereichten Nachfolgeprojekt Regio Coop SK-AT) gibt es gute Synergien: während RegioCoop SK-AT eine Art
Plattform für das gesamte Interreg SK-AT Programmgebiet bietet, fokussiert baum_cityregion dezidiert auf die Bürgermeister der österreichischen
Grenzgemeinden von Bratislava und auf die Bürgermeister grenznaher Stadtteile von Bratislava. Dieser unterschiedliche geographische Fokus führt dazu, dass
sich die beiden Projekte exzellent ergänzen. Die Zusammenarbeit mit RegioCoop wird aktiv gesucht, wenn ein größerer  regionaler Umfang für die Lösung von
stadtregionalen Herausforderungen dienlich ist. baum_cityregion wird dem Projekt RegioCoop SK-AT seinen bereits im Jahr 2017 für die Stadtregion erstellten
Themenspeicher (gesammelte Projektideen aus baum2020) als Beitrag für die Definition und Sammlung von strategischen Themen durch RegioCoop im
Programmgebiet SK-AT zur Verfügung stellen. Mit dem Projektteam von BIG SK-AT bestehen insofern gute Synerien, da für die Entwicklung der
Organisationsstrategie 2023+ das Thema „SlowakInnen in Österreich“ Berücksichtigung finden soll – Bildungsthemen sind in diesem Zusammenhang besonders
relevant.
Die Aktivitäten im Projektvorhaben Clean Mobility (bei Interreg SK-AT eingereicht) wurden vom baum-Team mitentwickelt. Eine enge Abstimmung im
Themenbereich Mobilität ist sinnvoll und geplant.

Popis cieľovej skupiny
Nevzťahuje sa

8.
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9.
24Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100001 - Realizácia aktivít projektu /
Durchführung der Projektaktivitäten

1.2021 12.2022

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVAVedúci partner: 00603481Identifikátor (IČO):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100002 - Realizácia aktivít / Durchführung
der Projektaktivitäten

1.2021 12.2022

NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: ATU69150134Identifikátor (VAT):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100003 - Realizácia aktivít / Durchführung
der Projektaktivitäten

1.2021 12.2022

REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: ATU43424905Identifikátor (VAT):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie

9.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom programovom území
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9.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávnené programové územie

Hlavné aktivity projektu

Nezaevidované

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVAVedúci partner: 00603481Identifikátor (IČO):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity mimo oprávneného územia 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie

Hlavné aktivity projektu

Nezaevidované

NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: ATU69150134Identifikátor (VAT):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity mimo oprávneného územia 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie

Hlavné aktivity projektu

Nezaevidované

REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: ATU43424905Identifikátor (VAT):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity mimo oprávneného územia 1.2021 12.2022

Koniec realizácieZačiatok realizácie
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10.

00603481HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Vedúci partner: Identifikátor (IČO):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100001 - Realizácia aktivít projektu / Durchführung der Projektaktivitäten 29

ATU69150134NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100002 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 29

ATU43424905REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100003 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 29

Merateľný ukazovateľ: Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na
spolupráci medzi inštitúciami (P)

Celková cieľová hodnota: 29,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0259 Merná jednotka: počet

Aktivity partnerov v projekte a očakávané
merateľné ukazovatele

10.1  Aktivity partnerov v projekte a očakávané merateľné ukazovatele
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00603481HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Vedúci partner: Identifikátor (IČO):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100001 - Realizácia aktivít projektu / Durchführung der Projektaktivitäten 2

ATU69150134NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100002 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 2

ATU43424905REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100003 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 2

Merateľný ukazovateľ: Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a
služieb súvisiacich so spoluprácou medzi
inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi
plánovania (P)

Celková cieľová hodnota: 2,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0389 Merná jednotka: počet

00603481HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Vedúci partner: Identifikátor (IČO):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100001 - Realizácia aktivít projektu / Durchführung der Projektaktivitäten 0

ATU69150134NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100002 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 0

ATU43424905REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: Identifikátor (VAT):

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a
vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie
partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 305AJK100003 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do spoločných
školiacich schém (P)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0453 Merná jednotka: počet

 z 25Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 16
20.10.2020 14:06



Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0259 Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na
spolupráci medzi inštitúciami (P)

počet 29,0000 N/A Maximálna
hodnota

P0389 Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a
služieb súvisiacich so spoluprácou medzi
inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi
plánovania (P)

počet 2,0000 PraN, UR Maximálna
hodnota

P0453 Počet účastníkov zapojených do spoločných
školiacich schém (P)

počet 0,0000 PraN Maximálna
hodnota

10.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
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11.

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Vedúci partner:

Výška oprávnených výdavkov: 382 191,50 €

00603481Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 358 490,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

358 490,00 €

Skupina výdavku: 1.1 - 992 - Personálne výdavky 158 010,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Personálne výdavky Projekt 1 158 010,00 € 158 010,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 993 - Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie 4 800,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Cestovné výdavky a výdavky na
ubytovanie

Projekt 1 4 800,00 € 4 800,00 €

Skupina výdavku: 1.3 - 994 - Výdavky na expertízu a iné externé služby 180 680,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Výdavky na expertízu a iné
externé služby

Projekt 1 180 680,00 € 180 680,00 €

Skupina výdavku: 1.4 - 996 - Investície 15 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.4.1 - Investície Projekt 1 15 000,00 € 15 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 305AJK100001 - Realizácia aktivít projektu / Durchführung der Projektaktivitäten 358 490,00 €

Oprávnený výdavok

Rozpočet projektu podľa kategórií výdavkov

11.A  Rozpočet žiadateľa / Vedúceho partnera
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Nepriame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 23 701,50 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 23 701,50 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Kancelárske, administratívne a
iné nepriame výdavky

Projekt 1 23 701,50 € 23 701,50 €

Podporné aktivity: 1. 305AJK1P0001 - Podporné aktivity 23 701,50 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Kancelárske výdavky a iné
nepriame výdavky

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Podporné aktivity: 2. 305AJK1P0002 - Podporné aktivity mimo oprávneného územia 0,00 €

Oprávnený výdavok

 z 25Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 19
20.10.2020 14:06



NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner:

Výška oprávnených výdavkov: 251 537,00 €

ATU69150134Identifikátor (VAT):

Priame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 251 537,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

251 537,00 €

Skupina výdavku: 1.1 - 992 - Personálne výdavky 137 600,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Personálne výdavky Projekt 1 137 600,00 € 137 600,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 993 - Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie 5 865,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Cestovné výdavky a výdavky na
ubytovanie

Projekt 1 5 865,00 € 5 865,00 €

Skupina výdavku: 1.3 - 994 - Výdavky na expertízu a iné externé služby 108 072,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Výdavky na expertízu a iné
externé služby

Projekt 1 108 072,00 € 108 072,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 305AJK100002 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 251 537,00 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Kancelárske výdavky,
administratívne a iné nepriame
výdavky

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 305AJK1P0003 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Kancelárske, administrativne a
iné nepriame výdavky

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Podporné aktivity: 2. 305AJK1P0004 - Podporné aktivity mimo oprávneného územia 0,00 €

Oprávnený výdavok

11.B  Rozpočty ostatných partnerov
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REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner:

Výška oprávnených výdavkov: 125 915,00 €

ATU43424905Identifikátor (VAT):

Priame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 121 400,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 305040001A006 - 4.1 V_Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

121 400,00 €

Skupina výdavku: 1.1 - 992 - Personálne výdavky 30 100,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Personálne výdavky Projekt 1 30 100,00 € 30 100,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 993 - Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie 3 050,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Cestovné výdavky a výdavky na
ubytovanie

Projekt 1 3 050,00 € 3 050,00 €

Skupina výdavku: 1.3 - 994 - Výdavky na expertízu a iné externé služby 73 250,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Výdavky na extpertízu a iné
externé služby

Projekt 1 73 250,00 € 73 250,00 €

Skupina výdavku: 1.4 - 996 - Investície 15 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.4.1 - Investície Projekt 1 15 000,00 € 15 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 305AJK100003 - Realizácia aktivít / Durchführung der Projektaktivitäten 121 400,00 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

305040001 - 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území
prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v
rámci viacúrovňového riadenia

Konkrétny cieľ: 4 515,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 4 515,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Kancelárske, administratívne a
iné nepriame výdavky

Projekt 1 4 515,00 € 4 515,00 €

Podporné aktivity: 1. 305AJK1P0005 - Podporné aktivity 4 515,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Kancelárske , administratívne a
iné nepriame výdavky

Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Podporné aktivity: 2. 305AJK1P0006 - Podporné aktivity mimo oprávneného územia 0,00 €

Oprávnený výdavok
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759 643,50 €Celkové výdavky projektu:

11.C  Požadovaná výška NFP

90,03119490 %Požadované percento spolufinancovania NFP:

683 916,12 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

Zhrnutie rozpočtu na úrovni projektu

Suma celkomPodiel

759 643,50 €100,00000000 %Celkové výdavky projektu:

Výdavky mimo oprávnené územie: 0,00000000 % 0,00 €

11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa / vedúceho partnera

382 191,50 €Celkové výdavky projektu:

95,00000000 %Požadované percento spolufinancovania NFP:

363 081,92 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVAVedúci partner: 00603481Identifikátor (IČO):

Zhrnutie rozpočtu na úrovni partnera

Podiel Suma celkom

382 191,50 €50,31195554 %Celkové výdavky projektu:
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251 537,00 €Celkové výdavky projektu:

85,00000000 %Požadované percento spolufinancovania NFP:

213 806,45 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

NÖ.REGIONAL.GMBHProjektový partner: ATU69150134Identifikátor
(VAT):

Zhrnutie rozpočtu na úrovni partnera

Podiel Suma celkom

251 537,00 €33,11250606 %Celkové výdavky projektu:

125 915,00 €Celkové výdavky projektu:

85,00000000 %Požadované percento spolufinancovania NFP:

107 027,75 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND G.M.B.H.Projektový partner: ATU43424905Identifikátor
(VAT):

Zhrnutie rozpočtu na úrovni partnera

Podiel Suma celkom

125 915,00 €16,57553839 %Celkové výdavky projektu:

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Verejné obstarávanie12.
Nevzťahuje sa

Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu13.
Nevzťahuje sa
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Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP14.

Prílohy k žiadosti o NFP podľa podmienok výzvy spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Annex 2_Budget_baum_cityregion__call4completion_final.xlsx

Annex 2_Budget_baum_cityregion__conditions_MC_FIN.xlsx

Annex_13_BA_baum_cityregion_potvrdenia (2).pdf

Annex_13_BA_baum_cityregion_signed.pdf

Annex_13_NÖReg_Bestätigung_Finanzamt_baum_cityregion.pdf

Annex_13_RMB_Grundlegendes_Eidesstattliche_Erklärung.pdf

Annex_1_AF_baum_cityregion.pdf

Annex_3_baum_cityregion LOI_SUM_signed.pdf

Annex_3_baum_cityregion_BSK_LoI_signed.pdf

Annex_3_baum_cityregion_Partnerschaftsvereinbarung_DE.pdf

Annex_3_baum_cityregion_partnerska dohoda_signed.pdf

Annex_4_Firmenbuchauszug_NÖ_Regional.pdf

Annex_5_NÖReg_Eigenmittel_Eidesstattliche_Erklärung.pdf

Annex_5_NÖReg_Kofinanzierungserklärung_RU7.pdf

Annex_5_vypis_Bratislava.pdf

Annex_6_RMB_Kofinanzierungserklärung_LandBgld.pdf

Annex_7_Joint preperation_baum_cityregion.zip

Annex_8_13_NÖReg_Grundlegendes_Eidesstattliche_Erklärung.pdf

Bratislava_baum_cityregion_vysadba_rozpocet_detail_final.xlsx

Bratislava_baum_cityregion_vysadba_rozpocet_detail_final.xlsx

Stanovisko_SUP_ baum_cityregion_stanovisko_BA.pdf

Ziadost o stanovisko_CHKO_baum_cityregion_BA.pdf

baum_cityregion_MC_conditions_written statement_Bratislava_FINAL.pdf

baum_cityregion_Projektgebiet.jpg

baum_cityregion_amendmend_FINALFINAL.pdf

Výpis z registra trestov spolu so ŽoNFP

Annex_13_BA_register_trestov_statutar.pdf

Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu Predloženie
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35.1.Kód uzn.:

„baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie dlhodobej
spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom

Uznesenie 146/2020
zo dňa 12.11.2020

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť
1. zapojenie hlavného mesta SR Bratislava do realizácie projektu baum_cityregion,
2. poskytnutie spolufinancovania hlavného mesta SR Bratislavy z vlastných zdrojov v celkovej sume
19 109,58 Eur,
3. zapojenie predmetných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy do projektu baum_cityregion pri
formulácii strategických tém cezhraničnej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom a pri definovaní
spoločných iniciatív v oblasti mobility, životného prostredia/priestoru a v oblasti kultúry (cestovného ruchu),
4. postupnú inštitucionalizáciu cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava a okolie, ktorá má
vyústiť do založenia organizácie cezhraničného mestského regiónu v roku 2022/2023.

- - -


