SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty
Cezhraničná spolupráca
interregový projekt SK-AT BAUM - cityregion

Dátum a miesto konania:
Dátum konanie:
6. apríl 2022, streda
Miesto:
Zámok Kittsee, 1. poschodie
Dr. Ladislaus-Batthyany-Platz 1, 2421 Kittsee, Rakúsko
Účastník workshopu:
Michaela Kovačičová
Údaje o zahraničnej pracovnej ceste:
Informácie o projekte SK-AT BAUM – City region:
Cezhraničný mestský región Bratislava sa stal projektom pre spoluprácu slovensko-rakúskeho
pohraničia. Projekt „Bratislava Územný Manažment 2020 – BAUM 2020“ pomáha prehĺbiť
vzťahy a zlepšiť tok informácií medzi slovenským hlavným mestom a jeho rakúskym okolím
a zároveň sa snaží vytvoriť rámec pre partnerskú spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere.
Aktivity projektu BAUM sú realizované a financované v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko – Rakúsko (www.sk-at.eu). Prioritou agendy je zriadenie územného manažmentu
pre Bratislavu a okolie v cezhraničnom mestskom regióne medzi Bratislavou, Dolným
Rakúskom a Burgenlandskom.
Informácie o účasti na workshope:
3. moderovaný workshop k iniciatíve „Potenciály spolupráce v kultúrnom regióne BAUM-Juh”
interregového projektu SK-AT baum_cityregion bol záverečný moderovaný workshop, kde boli
zhrnuté doterajšie výsledky a rozvinuté témy a projektové idey cezhraničnej kultúrnej
spolupráce.
Hlavné témy: Viedenská električka
Hranice/Bunkre/Dark tourism
Židovské dedičstvo
Živá kultúra
Všetky témy boli diskutované a prezentované ako vzájomná výmena informácií, vytvorenie a
prepojenie možností vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Aktéri sa
zhodli na vzájomnej výmene informácií a tým na zlepšení a sprostredkovaní vedomostí
o kultúrnych podujatiach a atraktivitách CR, sieťovaní partnerov a koordinácií projektov.
V rámci EÚ projektu baum_cityregion sa momentálne pripravuje stratégia ďalšieho rozvoja
cezhraničného mestského regiónu Bratislava a okolie. Najdôležitejšie časti návrhu stratégie
baum2023+ boli predmetom diskusie v kruhu odborníkov a zástupcov z mesta (a regiónu)
Bratislavy a zo spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenlandsko. Jednou z hlavných tém
pripravovanej stratégie je cestovný ruch a preto má BTB opodstatnenie a relevantné
postavenie v projekte BAUM 2023+ ako partner Hlavného mesta SR Bratislavy.

Spracovala: 29.4.2022
Michaela Kovačičová
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