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PREDSLOV
Skratka baum (za ktorou sa skrýva Bratislava – územný manažment) vznikla v roku 2011 ako
názov projektu a po čase sa "osamostatnila" ako označenie cezhraničného mestského regiónu.
Súčasný projekt Interreg SK-AT baum_cityregion je už tretím projektom v poradí
financovaným z prostriedkov EÚ, ktorý má v názve skratku baum. A aj keď môžeme pociťovať
istú nostalgiu, pozeráme sa radšej dopredu a snažíme sa prispieť k tomu, aby prihraničný
región v budúcnosti v oveľa väčšej miere vystupoval a fungoval ako spoločný celok.
Vďaka finančným prostriedkom EÚ sme sa mohli začať venovať cezhraničnej téme mesta a
jeho okolia. Nastal však čas na ďalší krok: proklamovaným cieľom je dlhodobo zabezpečiť
nezávislosť činnosti baum-u od projektového financovania. Projekt baum_cityregion sa preto
zameriava na prípravu založenia cezhraničného mestského regiónu. Projekt, ktorého
partnermi sú mesto Bratislava, NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland, by v ideálnom
prípade mohol viesť k založeniu spoločnej cezhraničnej organizácie. V roku 2021 sme sa
usilovne venovali prípravným prácam, o čom sa môžete presvedčiť v tejto správe, kde
informujeme o prvých 9 mesiacoch projektu. Spoločnosť KPMG Rakúsko bola poverená
analýzou možných organizačných modelov v Rakúsku a na Slovensku. Súčasne začala pracovať
aj spoločnosť Mecca Consulting na "Stratégii baum2023+". Zriadili sme samostatnú bilaterálnu
Riadiacu skupinu, ktorá sprevádza proces inštitucionalizácie baum-u.
Platforma baum slúži samozrejme aj naďalej ako miesto prvého kontaktu a informačná
platforma pre cezhraničné otázky v mestskom regióne a zároveň ako inkubátor cezhraničnej
spolupráce. V roku 2021 nám naša práca naservírovala aj jedno "špeciálne" sústo: autobusové
spojenie Bratislava – Hainburg a/D, ktoré bolo prevádzkované takmer 10 rokov Dopravným
podnikom Bratislava a neskôr krátko na komerčnej báze, ukončilo z dôvodu stratovosti
v polovici novembra 2021 svoju prevádzku. Pre pohraničný región je to hlboký šok.
baum_cityregion
koordinuje
rokovania
o
obnovení
tejto
linky
v dotovanej podobe a o jej integrácií do BID. Ďalšími ústrednými témami boli cezhraničná
spolupráca v oblasti kultúry a ďalší rozvoj iniciatívy "Kanoe Morava/Dunaj/Litava". Tieto témy
nás budú sprevádzať aj v roku 2022.
Vo vykazovanom období sme spolu s Dunajským fondom zorganizovali
4. konferenciu Bratislava a okolie, tentoraz na tému "Mesto - Rieka - Krajina". Aj keď sa toto
hybridné podujatie konalo za sprísnených podmienok (lockdown v Rakúsku, povinnosť nosiť
FFP2-respirátory a blížiaci sa lockdown na Slovensku ako aj výpadok moderátorov a rečníkov
kvôli covidu), zaznamenalo pozoruhodných 200 účastníkov. Napriek tomuto úspechu sa už
tešíme na viac-menej normálne podujatia bez obmedzení, tak ako kedysi - v tomto smere sme
predsa len trochu nostalgickí. Prajeme Vám zaujímavé čítanie!
Projektový tím baum_cityregion
Mesto Bratislava – NÖ.Regional – Wirtschaftsagentur Burgenland
Impresum: NÖ.Regional.GmbH (3100 St. Pölten, Rakúsko), Hlavné mesto SR Bratislava (814 99
Bratislava, Slovensko), Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (7000 Eisenstadt, Rakúsko)
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baum_cityregion
Predtým, ako na nasledujúcich stranách predstavíme konkrétne činnosti v sledovanom
období, chceli by sme Vám poskytnúť stručný všeobecný prehľad o úlohách, činnostiach a
histórii baum-u.
Čo je baum?
baum_cityregion je kooperačná platforma, na ktorej sa podieľajú mesto Bratislava,
NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland. Táto platforma sa zaoberá cezhraničným
mestským regiónom Bratislava-okolie, ktorý presahuje hranice Slovenska a zahŕňa aj obce
v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku. Projekt baum_cityregion predstavuje ďalší krok
k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu, pričom hlavným cieľom je jeho právne
a finančné zabezpečenie. Okrem toho sa má prostredníctvom pravidelnej koordinácie
regionálnych aktérov dosiahnuť ďalšie prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce. Viac informácií
nájdete v Prospekte nášho projektu. Trvanie projektu: 04/2021 - 12/2022.
Aktivity projektu baum_cityregion
Príprava založenia organizácie, výmena
informácií, koordinácia a spolupráca

• Výročná konferencia Bratislava a okolie
• Bilaterálne stretnutia starostiek a starostov
• Bilaterálne stretnutia riadiacej skupiny
• Príprava založenia organizácie: Rešerš o
možných organizačných modeloch v Rakúsku
a na Slovensku

• Dohoda o založení podľa vybraného modelu
• Vypracovanie stratégie baum2023+

Cezhraničné témy

Bilaterálne pracovné stretnutia:
identifikácia a rozvoj nápadov
s cezhraničným potenciálom
v 3 tematických oblastiach:
(A) Mobilita
(B) Priestor a životné prostredie
(C) Kultúra (nová, od 2021)

• Konkrétne pilotné opatrenia: vytvorenie
zelenej nárazníkovej zóny na štátnej
hranici v mestskej časti BratislavaPetržalka a zatraktívnenie Trojmedzia
SK-AT-HU v mestskej časti BratislavaČunovo.

História
Samozrejme Vám nechceme zatajiť ani históriu nášho projektu: začiatok projektu
baum_cityregion financovaného z prostriedkov EÚ v roku 2021 nie je východiskovým bodom
všetkého snaženia v rakúsko-slovenskom pohraničí, ale je súčasťou celej série iniciatív,
napríklad projektov "JORDES", "KOBRA" a svojich priamych predchodcov "BAUM" a
"baum2020", v rámci ktorých sa realizovalo veľa dôležitých krokov. Už približne 20 rokov sa
objavujú iniciatívy a snahy tematizujúce Bratislavu a jej rakúske okolie. Kľúčovým rokom
v tejto súvislosti je rok 2017: odvtedy pracuje v Bratislave spoločná projektová kancelária.
V tomto čase sa tiež upustilo od pôvodného zamerania projektu na územné plánovanie a baum
sa rozšíril o ďalšie cezhraničné oblasti činnosti, ako je napríklad mobilita. Baum sa už nevníma
len ako projekt, ale čoraz častejšie ako označenie cezhraničného mestského regiónu.
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ČÍTANIE O ROKU 2021
Urobte si obraz o najdôležitejších aktivitách projektu baum_cityregion
v sledovanom období 04/2021 – 12/2021:
Rok 2021 charakterizuje práca na koncepcii verejného obstarávania, príprava a štartovacie
fázy celkovo troch rozsiahlych procesov v rámci projektu baum_cityregion:
1.) Inštitucionalizácia baum-u, 2.) Stratégia baum2023+ a 3.) Kultúrny región baum-juh a
prechádzky pozdĺž hranice (Border Walks). Zároveň sa uskutočnili bilaterálne pracovné
stretnutia s cieľom dlhodobého zabezpečenia autobusového spojenia "Bratislava – Hainburg"
a ďalšieho rozvoja iniciatívy vodáckej infraštruktúry "Kanoe Morava/Dunaj/Litava".

05/2021 – 12/2021: Zabezpečenie autobusového spojenia Bratislava – Wolfsthal Hainburg
V roku 2021 sa uskutočnili dve bilaterálne pracovné stretnutia (31. 5. 2021 – aktuálne
informácie k tendru na autobusovú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji a 17. 12.
2021 - prvé kolo rokovaní o financovaní budúceho riešenia) za účasti týchto aktérov: mesto
Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, spolková krajina Dolné Rakúsko, Bratislavská
integrovaná doprava (BID) a Dopravné združenie regiónu Východ (VOR). Okrem toho bola
zabezpečená priebežná koordinácia týchto aktérov prostredníctvom e-mailov a telefonátov.
Ide o veľmi brizantnú tému: v hre je (žiaľ opäť!) budúcnosť cezhraničného autobusového
spojenia z Bratislavy do Hainburgu. Toto autobusové spojenie prevádzkoval ako komerčnú
linku viac ako 10 rokov Dopravný podnik Bratislava a následne súkromná spoločnosť Slovak
Lines, až kým nebolo 15. 11. 2021 kvôli stratovosti zrušené. Viac ako rok predtým,
v roku 2020, bol z iniciatívy baum-u stanovený cieľ dlhodobého zabezpečenia tejto linky
prostredníctvom integrácie do dopravného združenia. Kolegyne a kolegovia z Bratislavskej
integrovanej dopravy a Bratislavského samosprávneho kraja zaradili túto linku ako opciu do
tendra na prímestskú regionálnu dopravu v Bratislavskom kraji. Na dosiahnutí tohto cieľa teraz
spoločne pracujeme, baum_cityregion koordinuje rokovania medzi potenciálnymi
financujúcimi stranami, aby sa prevádzka linky mohla obnoviť v subvencovanej podobe. Či sa
to podarí, bude jasné v prvej polovici roka 2022.

Pohľad do minulosti:
Prvá jazda autobusovej linky 901
dňa 24. 05. 2008
Vtedy ešte v kratšom variante
Bratislava Most SNP - Bahnhof
Wolfsthal a s prívesom na bicykle.
Od 21. 03. 2009 bola linka predĺžená
do Hainburgu.
© Stanislav Styan
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06/2021: Ustanovujúce stretnutie bilaterálnej Riadiacej skupiny, videokonferencia
Práca tohto grémia plynule nadväzuje na prácu "Riadiacej skupiny" z predchádzajúceho
projektu baum2020, ale zaoberá sa výlučne zabezpečením udržateľnosti platformy baum.
Toto grémium riadi najdôležitejšie projektové činnosti v rámci prípravy založenia organizácie
a vypracovania organizačnej stratégie baum2023+. Členmi riadiacej skupiny sú osoby
s rozhodovacou právomocou z funkčného mestského regiónu Bratislava – okolie: spolková
krajina Dolné Rakúsko, spolková krajina Burgenlandsko, Bratislavský samosprávny kraj a
Stadt-Umland-Management Viedeň/Dolné Rakúsko a zástupcovia projektových partnerov: za
mesto Bratislava štyri odborné oddelenia magistrátu a hlavná architektka hl. mesta SR
Bratislava, a zástupcovia rakúskych partnerov NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland.
V Riadiacej skupine sú zastúpené aj a veľvyslanectvá Rakúska a Slovenskej republiky.
Dňa 21. 6. 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie Riadiacej skupiny vo forme videokonferencie,
na ktorom sme získali spätnú väzbu k návrhom verejných súťaží pre procesy prípravy založenia
organizácie a vypracovania stratégie baum2023+.
06/2021: Slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov, Bratislava
Nadväzujúc na tradíciu predchádzajúceho projektu baum2020 sa 30. júna 2021 uskutočnilo
v Bratislave prvé bilaterálne stretnutie starostiek a starostov po dlhej pandemickej prestávke
(posledné takéto stretnutie sa konalo v decembri 2019 v Deutsch-Jahrndorfe
v Burgenlandsku). Zúčastnilo sa na ňom približne 30 ľudí, mnohí z nich boli starostovia a
starostky prihraničných bratislavských mestských častí, ako aj starostovia z dolnorakúskych a
burgenlandských obcí obklopujúcich slovenskú metropolu. Stretnutie sa začalo priamo
na štátnej hranici, na slovenskej strane pri bunkri BS-8 v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Toto výnimočné miesto stretnutia bolo vybrané preto, že v najbližších rokoch tu súkromný
investor plánuje vybudovať v okolí bunkra z medzivojnového obdobia novú mestskú štvrť pre
niekoľko tisíc obyvateľov. V rámci výstavby novej mestskej štvrte bude bunker a jeho okolie

Účastníčky a účastníci stretnutia
starostiek a starostov
… na Cyklomoste slobody
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi,
(len niekoľko metrov od štátnej
hranice, ktorá prechádza stredom
rieky Morava).
© Magistrát Bratislava,
Marek Velček
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revitalizované. V tejto súvislosti má projekt baum_cityregion úlohu neutrálnej informačnej
platformy pre stavebné projekty v blízkosti hraníc.
Následne pozvalo mesto Bratislava účastníkov na prehliadku nostalgickým kabrio-busom
Dopravného podniku Bratislava (pozri titulnú fotografiu tejto správy) – pretože aj mimo
štátnej hranice sa nachádza veľa stavebných projektov a rozvojových území, o ktorých dostali
účastníci počas prehliadky informácie: napr. novovznikajúca štvrť "Vydrica" priamo pod
Bratislavským hradom a už čiastočne dokončená štvrť s výškovými budovami "Mlynské nivy"
v okolí bratislavskej autobusovej stanice.
09/2021: Podpis memoranda „baum“
Urobil sa dôležitý krok na ceste k založeniu spoločnej organizácie pre cezhraničný mestský
región: v lete 2021 bola podpísaná dohoda o spolupráci, ktorá predpokladá prehĺbenie a
pokračovanie existujúcej spolupráce v rámci projektu "baum" a ako cieľ uvádza "vytvorenie
udržateľnej organizačnej štruktúry" pre tento cezhraničný mestský región. Signatármi
memoranda sú mesto Bratislava, NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland, ktorí su
partnermi projektu baum_cityregion, ako aj príslušné krajinské úrady Dolného Rakúska a
Burgenlandska, ktoré spolufinancujú náš projekt. Zámer má aj politickú podporu: krajinský
radca EÚ Martin Eichtinger z Dolného Rakúska vyzdvihuje cezhraničnú spoluprácu, ktorá je
spolufinancovaná z fondov EÚ: "Podpis memoranda je jasným signálom k ďalšej koordinovanej
spolupráci v rámci mestského regiónu“ (región „Bratislava a okolie“). Naším cieľom je
napredovať na ceste k trvalému rozvoju rakúsko-slovenského pohraničia." Krajinský radca
Heinrich Dorner z Burgenlandska vníma memorandum: "... ako plán spolupráce s Bratislavou,
ktorá má vyústiť do založenia spoločnej organizácie." Je to dobrá správa pre dolnorakúske a
burgenlandské obce v okolí Bratislavy: treba zohľadniť ich osobitné postavenie ako vidieckych
lokalít, ktoré sú zároveň predmestiami veľkomesta Bratislavy.
10/2021: Slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov, Petronell-Carnuntum
Druhé bilaterálne stretnutie starostiek a starostov v roku 2021 sa uskutočnilo 20. 10. 2021 na
historickej pôde v obci Petronell-Carnuntum a celé sa nieslo v rímskom duchu: rímska
metropola Carnuntum bola veľkým antickým mestom, ktoré sa nachádzalo medzi dnešnými
metropolami Viedňou a Bratislavou. V tom čase existovali úzke vojenské väzby medzi
Carnuntom a kastelom Gerulata, ktorý leží v dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Mimochodom, v roku 2021 boli obe lokality s ich Dunajským limesom zapísané do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO (srdečne blahoželáme!). Hlavnou témou stretnutia bola
spolupráca iniciovaná projektom baum, ktorá úspešne vyústila do projektu Interreg SK-AT,
GeruCa medzi obcou Petronell-Carnuntum a mestskou časťou Bratislava-Rusovce.
Prostredníctvom tejto spolupráce sa má rímske dedičstvo zhodnotiť ako cezhraničná turistická
atrakcia a vybrané rímske pamiatky a ich okolie sa majú zatraktívniť. Vyvrcholením stretnutia
bola prehliadka zabezpečená Múzejným spolkom Auxiliarkastell: v suteréne jeho múzea sa
totiž nachádza unikátna konštrukcia križovania odpadovej kanalizácie a potrubia pitnej vody,
ktorá sa odchyľuje od klasického rímskeho stavebného poriadku.
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Model zaniknutého antického
veľkomesta Carnuntum, ktoré
malo v čase svojho
najväčšieho rozkvetu
v 3. storočí nášho letopočtu
približne 50.000 obyvateľov
(Zdroj: www.carnuntum.com/
geschichte/die-antike-stadtcarnuntum)
Na fotografii vidno Rímske
mesto Carnuntum
© Christian Berger
/NÖ.Regional

10/2021: Začiatok prípravného procesu založenia organizácie a vypracovania stratégie
baum2023+
baum_cityregion vykonáva potrebné prípravné práce na založenie cezhraničného mestského
regiónu Bratislava – okolie. To zahŕňa na jednej strane rozhodovanie o organizačnej forme a
na druhej strane vypracovanie stratégie na obdobie 2023+. Požadované služby v oblasti
podpory procesov boli predmetom verejnej súťaže a zadané externému spracovateľovi
služieb. Spoločnosť KPMG Austria dostala na jeseň 2021 od NÖ.Regional objednávku, aby
zanalyzovala možné organizačné modely v Rakúsku a na Slovensku. Zároveň začala prácu
spoločnosť Mecca Consulting, ktorá má z poverenia Wirtschaftsagentur Burgenland za úlohu
spracovať "stratégiu baum2023+". KPMG vypracovala modelové porovnanie štyroch právnych
variantov (spolok podľa rakúskeho a združenie podľa slovenského práva, spoločnosť s ručením
obmedzeným podľa rakúskeho a slovenského práva). Spoločnosť Mecca Consulting
vypracovala návrh štyroch budúcich tematických ťažiskových oblastí pre baum: 1.) Kultúra a
cestovný ruch, 2.) Ochrana prírody a klímy, 3.) Priestor a ľudia a 4.) Mobilita. Táto prvotná
analýza tém tvorí základ pre ďalšie rozpracovanie stratégie v roku 2022.
11/2021: Začiatok procesu Kultúrny región baum-juh & koncepcia Border Walks
Už v predchádzajúcom projekte baum2020 sme sa prvýkrát venovali téme kultúry a podarilo
sa nám iniciovať sériu spoluprác v rámci Interreg-u (v súvislosti s Dolnorakúskou krajinskou
výstavou a s rímskym dedičstvom). Na základe týchto úspechov tvorí teraz kultúra v rámci
projektu baum_cityregion jednu z jeho ťažiskových tém; v roku 2022 sa má prostredníctvom
série pracovných stretnutí podnietiť najmä kultúrna spolupráca medzi mestom Bratislava a
rakúskym okolím južne od Dunaja (geograficky ide o rakúske okresy Bruck an der Leitha a
Neusiedl am See). V roku 2021 sa uskutočnili potrebné prípravné práce – Wirtschaftsagentur
Burgenland poverila spoločnosť PRO4CE z Bratislavy, aby sprevádzala tento proces. Dohodlo
sa, že sa preskúma potenciál celkovo štyroch tematických oblastí cezhraničnej kultúrnej
spolupráce, a to: 1.) Viedenská električka, 2.) Hranica, 3.) Židovské kultúrne dedičstvo a
4.) Živá kultúra. Zároveň začalo mesto Bratislava plánovať komentované prechádzky Border
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Walks - úspešný formát z predchádzajúceho projektu baum2020, ktorý sa zopakuje aj v roku
2022. Plánujú sa prechádzky na tému rímskeho a židovského kultúrneho dedičstva.
11/2021: Konferencia Bratislava a okolie, Primaciálny palác Bratislava
Mesto Bratislava, Dunajský fond, NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland boli 23. 11.
2021 hostiteľom hybridného podujatia "Mesto - Rieka - Krajina". Na podujatí sa zúčastnilo
približne 200 ľudí, z toho asi 50 priamo v Primaciálnom paláci v bratislavskom Starom Meste.
Podujatie spojilo dva nezávislé formáty "Konferencia Bratislava a okolie" (projekt Interreg SKAT baum_cityregion) a "Fórum Dunajského fondu". Celé podujatie sa nieslo v duchu témy
"mesto
–
rieka
krajina".
Diskutovalo
sa
o
prírodných
oblastiach
na osídlených územiach: Ako ich možno zachovať a chrániť? Akú úlohu zohrávajú kooperácie?

Pódiová diskusia
v rámci Konferencie Bratislava
a okolie o zhodnotení a
revitalizácií riečnych území.

© Christian Berger
/NÖ.Regional

Erudovaní prednášajúci pritiahli pozornosť účastníkov konferencie: dvaja prednášajúci
Mikuláš Huba a Manfred Rosenberger poskytli historický prehľad o legendárnych hnutiach za
ochranu životného prostredia na Slovensku a v Rakúsku. Pán Rosenberger - bývalý účastník
obsadenia lužného územia Hainburger Au a dnes ranger Národného parku Dunajské luhy podal svedectvo o tom, ako v 80. rokoch 20. storočia občianske hnutie zabránilo výstavbe
elektrárne na Dunaji, čo napokon viedlo k založeniu Národného parku Dunajské luhy.
Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) sa odvážil pozrieť aj do budúcnosti: V Bratislave sa v
súčasnosti pripravuje koncepcia chránených území pozdĺž Dunaja s pracovným názvom
"Bratislavský dunajský park". Tento vývoj má pre Dolné Rakúsko a Burgenlandsko veľký
význam, pretože otvára nové možnosti spolupráce so susedmi na Slovensku. Ďalší rečníci z
Rakúska a Slovenska hovorili o príkladoch dobrej bilaterálnej spolupráce. Prednášajúci z
holandského mesta Utrecht vyvolal údiv svojou prezentáciou toho, čo je možné: Demontáž
mestskej diaľnice a obnova kedysi zasypaného riečneho koryta. V záverečnom bloku sa
diskutovalo o zhodnotení a revitalizácii riečnych oblastí, ale aj o širšej regionálnej spolupráci
pri biologickej regulácii komárov.
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12/2021 Potenciálna téma „Kanoe Morava/Dunaj/Litava“
Základný kameň tejto témy sa položil už v predchádzajúcom projekte baum2020: "Štúdia
vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave", ktorú v polovici roka 2021 dokončila
slovenská spoločnosť Arding s.r.o., priniesla dynamiku do ďalšieho rozvoja tejto myšlienky
s cezhraničným potenciálom. Ekologicky prijateľné využitie voľného času na vodné športy
("Kanoe Morava/Dunaj/Litava") patrí určite k témam s najvyšším potenciálom rozvoja v rámci
baum_cityregion. V priebehu druhej polovice roka 2021 sa uskutočnil ďalší doplnkový
prieskum a porovnávali sa príklady prístavísk na riekach Rába a Litava. Dňa 3. 12. 2021 sa
uskutočnilo bilaterálne pracovné stretnutie na túto tému formou videokonferencie. Hlavným
cieľom bolo zistiť záujem dôležitých regionálnych aktérov. Výsledok: Dolné Rakúsko,
Regionálny spolok Leithauen-Heideboden, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava
sa prihlásili k ďalšej spolupráci. Na rok 2022 sa plánuje vypracovanie detailnejšieho
projektového zámeru, preskúmanie uskutočniteľnosti a prizvanie dotknutých obcí / mestských
častí.

ZÁVER – SLEDOVANÉ OBDOBIE 04/2021 – 12/2021
Zhrnutie najdôležitejších míľnikov vykazovaného obdobia - prehľad:
• 1 Konferencia Bratislava a okolie ako hybridné podujatie v novembri 2021
• 2 slovensko-rakúske stretnutia starostiek a starostov
v júni 2021 (Bratislava) a v októbri 2021 (Petronell-Carnuntum)

• 1 podpísané Memorandum o budúcej spolupráci v mestskom regióne Bratislava – okolie
• 9 bilaterálnych pracovných stretnutí – rôzne témy
Mobilita (2x)
Priestor a životné prostredie (1x)
Riadiaca skupina (1x)
Pracovné stretnutie projektových partnerov baum_cityregion (5x)

• Cca. 20 – vnútroslovenská príp. vnútrorakúska koordinácia
k témam 1.) Mobilita, 2.) Priestor a životné prostredie a 3.) Kultúra

• Bola navrhnutá a spustená komplexná externá podpora 3 procesov:
Príprava založenia organizácie baum
Stratégia baum2023+
Kultúrny región baum-juh

• 42 článkov/tlačových správ o cezhraničnom mestskom regióne
a projekte baum_cityregion
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