
 

 

 

Gazdasági, kutatási és innovációs stratégia 
Alsó-Ausztria 

 
Alsó-Ausztria gazdasági stratégiája 2015  
Jövőkép 
Alsó-Ausztria a vállalkozások tartománya. Helyesen növekedni. Jobban élni. 

 
Alapelvek 

 Középpontban a multiplikátor hatású projektek 
 A leginnovatívabb vállalatokra és projektekre kell koncentrálni 
 Jövőbe mutató témák széles körű választéka 
 Az immateriális támogatások növelése 
 Biztosítani kell a kis- és középvállalkozások alapvető támogatását  
 A projekteket a fenntarthatóság alapján kell értékelni 

 
Gazdaságpolitikai célkitűzések 

 Kelet-Ausztria legintenzívebb gazdasági növekedését kell elérni  
 Biztosítjuk és fejlesztjük az értékes munkahelyeket  
 Alsó-Ausztria fenntartható és vonzó gazdasági helyszínként éljen a köztudatban  
 Növelni kell a kulcsfontosságú képzettséget adó oktatás arányát  
 Meghonosítjuk az erőforrásokat kímélő, társadalmilag felelősségteljes gazdálkodást 
 Gyorsítjuk a vállalkozások növekedését  
 Elősegítjük a vállalatok közötti kapcsolatot 

 

Főbb intézkedések / tematikus súlypontok 
 Innováció & technológia: a jövőbe mutató gazdasági tevékenységek és projektek támogatása 

(pénzügyileg és immateriális szolgáltatásokkal, pl. tanácsadási és 
menedzsmenttevékenységgel), technopolok létrehozása. 

 Képzettség: A vállalkozók és vállalatvezetők továbbképzésének erősítése. 
 Kooperáció: Az alsó-ausztriai vállalatok együttműködésének intenzívebbé tétele és 

minőségének javítása.  
 Piacfeltárás: Pilotprojektek útján támogatni kell az itthoni üzemeket Ázsia, Afrika és Latin-

Amerika növekvő piacain.  
 Fenntarthatóság: Az energiahatékonyság és a fenntartható gazdálkodás erőteljesebb 

figyelembe vétele a gazdaság támogatása során. 
 

Regionális programok és eszközök: 
Alsó-ausztriai technopolprogram: a lehetséges vállalkozási helyszínek technológiai fejlesztése  
A technopolok olyan technológiai-gazdasági központok, melyek célzottan elismert képzési és 
kutatóintézetek közelében kerülnek kiépítésre. Alsó-Ausztria technopolprogramjában megvalósul a 
képzés, a kutatás és a gazdaság összekapcsolása, ahol nemzetközileg elismert csúcskutatásokkal 
foglalkoznak és ahol a gazdaság új impulzusokat kaphat. 
 

Kapcsolattartó 
Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány hivatala, WST3, gazdasági, idegenforgalmi és technológiai 
osztály  
 
További információ:  
Alsó-ausztriai gazdasági stratégia: http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschaft-Tourismus-
Technologie/Meldungsarchiv/wirtschaftsstrategie_niederoesterreich_2015.wai.html  

  

http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschaft-Tourismus-Technologie/Meldungsarchiv/wirtschaftsstrategie_niederoesterreich_2015.wai.html
http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschaft-Tourismus-Technologie/Meldungsarchiv/wirtschaftsstrategie_niederoesterreich_2015.wai.html


 

 

 

Gazdasági, kutatási és innovációs stratégia  
Bécs 

 

„WienDenktZukunft“ („BécsJövőbenGondolkodik“): Bécs kutatási, technikai és 
innovációs stratégiája  
 

Emberi erőforrás 
 A kutatásban és fejlesztésben foglalkoztatottak számának legalább 22 000 főre való növelése  
 Az üzemeki területen dolgozó kutatók számának megkétszerezése 
 Az értelmiségiek arányának legalább 20%-ra való növelése  

A kutatás és a város találkozása 
 Új párbeszédfórumok létrehozása a jövő városát érintő témákban  
 A transzdiszciplináris kutatási projektek számának emelése  

Kutatási és innovációs inkubátorház 

 Térben és tartalomban integrált kutatási, technológiai és innovációs fejlesztési koncepciók 
megvalósítása minden lényeges helyszínen  

 800-ra kell emelni a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások számát Bécsben  
 

Európa kutatási és innovációs helyszíne 
 A nemzetközi KTI és CENTROPE-partnerekkel folytatott együttműködések számának növelése 
 Az EU keretprogramjában résztvevő bécsi kkv-k számát legalább 200-ra kell növelni  
 Az „incoming“ és „outgoing“ K&F létszám növelése pl. a CENTROPE-partnerrégiók szerint 
 A kutatás arányát 4%-ra kell emelni 

 

Tematikus súlypontok 
 A meglévő fő központok kapacitásának bővítése (a Life Sciences/orvosi kutatás terén, az 

információs és kommunikációs technológiában stb.) 
 Több új, figyelmet keltő központ létrehozása (energia és környezetvédelmi kutatási és 

innovációs témák, a KTI-stratégiában rögzített koncepcióval foglalkozó elismert központok stb.) 
 

Regionális programok és eszközök 

 Bécsi tudományos, kutatási és technológiai alapok (Life sciences, matematika és …, innovációs 
és kommunikációs technológiák stb.)   

 ZIT – Bécs városának technológiai ügynöksége Kft (innovációs, kommunikációs, kooperációs 
és tudástámogatási programok, valamint kutatást támogató program) 

 Bécs Gazdasági Ügynöksége – Bécs városának egy alapja (szolgáltatási akció 2012, tárgyi 
segítség akció 2012 stb.)  

 departure – Bécs város kreatív ütynöksége (departure classic, departure focus stb.) 

 
Kapcsolattartó 
Bécs városa, 23. magisztrátusi ügyosztály – gazdaság, munkaügy és statisztika 
 
További információk: http://www.wiendenktzukunft.at 
 
  

http://www.wiendenktzukunft.at/


 

 

 

Gazdasági, kutatási és innovációs stratégia  
Burgenland 

 

Stratégiai dokumentumok 
￭ Burgenland 2020 innovációs offenzívája (intézkedéskatalógus; WiBAG Burgenland 

tartomány megbízásából) 

￭ Burgenland tartomány fejlesztési terve (2/2010-es kiadás); Burgenland tartomány 
 

Célok 
￭ Burgenlandban a K&F arányának a jelenlegi 0,6%-ról 1,2%-ra emelése 2020-ig 

￭ A gazdasági helyszín minőségének javítása tudás és innováció tekinetében 

￭ Valamennyi releváns gazdasági adattal az osztrák középmezőny megközelítése  

￭ A kkv-k és a tudományos és kutatási intézmények együttműködésének támogatása  
 

Fő intézkedések / tematikus súlypontok 
￭ „Jó ötlet, Burgenland“ támogatási program 

￭ Innovációs menedzserek alkalmazása az innovatív üzemek támogatására 

￭ Burgenland erős területeinek értékelése és támogatása (információs és kommunikációs 
technika, megújuló energiák, optoelektronika, egészségügy/wellness  

 

Regionális programok és eszközök: 
Phasing Out 2007 - 2013 – a növekedés támogatása, az innováció fejlesztése  
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) hozzájárul a gazdasági élet harmonikus, 
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődéséhez, a versenyképesség javításához, a magas szintű 
foglalkoztatáshoz, a környezet védelméhez és a férfiak és nők egyenrangúságához. 
 
Az ERFA fő pontjai:  

￭ Kutatás és fejlesztés 

￭ Innovációk  

￭ Vállalatalapítások, -telepítések és -átvételek 

￭ Környezetkímélő gazdaságfejlesztés 

￭ Turisztikai beruházások és kezdeményezések 

￭ Kiképzés & Továbbképzés kules – és szakmunkaerő számára 
 

Kapcsolattartó 
Budgenalndi Gazdasági Szolgálat Részvénytársaság – WiBAG 
Business & Innováció Központ Burgenland Kft. (BIC) 
Burgenlandi Technológiai Offenzíva Kft. (TOB) 
Burgenlandi Regionális Menedzsment Kft. – Phasing-Out Irányítóhatóság 
 
További információk:  
www.gute-idee-burgenland.at  
http://www.bic-burgenland.at/ 
http://www.tobgld.at/ 
http://www.phasing-out.at/de/efre 
 

  

http://www.wibag.at/index.php?id=33
http://www.gute-idee-burgenland.at/
http://www.bic-burgenland.at/
http://www.tobgld.at/
http://www.phasing-out.at/de/efre


 

 

 

Gazdasági, kutatási és innovációs stratégia  
Stájerország 

 
Stájerország gazdasági stratégiája 2020: „Növekedés az innováció útján“… 
￭ az aktív gazdaság- és ipartelepítési politika közép és hoszzú távú kerete 

￭ gazdaságfejlesztési programok és intézkedések alapja 

￭ rugalmas alkalmazkodás az új adottságokhoz 

￭ a rendelkezésre álló költsévetési eszközök függvényében 
 

Célok: növekedés az innováció útján 
 Stájerország a nagy innovációs és növekedési potenciállal rendelkező három jövőbemutató témára 

alapoz  
 Az innovatív stájerországi vállalatok számának növelése & szolgáltatásainak bővítése 
 Kedvező keretfeltételek a fiatal vállalkozások & a növekedési potenciállal rendelkező cégalapítások 

számára  
 Felkészülés a demográfiai változásokra és új képzések beindítása  
 A vállalatok és Stájerország mint gazdasági telephely nemzetközibbé tétele  
 A támogatási és finanszírozási kínálat vállalati növekedési fázisához való igazítása  

 
1. fő stratégiai irány: telephelyfejlesztés és -irányítása  
 Telephelyportfólió mint „munkakeret“ 
 A telephelyfejlesztés tágabb értelmezése 
 Klaszterek, hálózatok, fő székhelyek, CoCs, kompetencia-központok és impulzus-központok 

erőteljesebb bekapcsolása 
 Fő témák: mobilitás, Eco-Tech & Health-Tech 

 

2. fő stratégiai irány: az innováció és a K&F támogatása  
 Az innovációs bázis bővítése 
 Innovatív vállalatfejlesztési projektek  
 Erőteljes nyitás az innovatív vállalati szolgáltatások irányába  
 Innovációs szolgáltatások meghonosítása a gazdaságfejlesztés útján 

 

3. fő stratégiai irány: vállalkozó szellem & fiatal vállalatok növekedése 
 Fiatal, növekedési potenciállal rendelkező tudományos vállalkozások erősítése  
 Vállalatalapítások és vállalkozási szellem  
 A vállalatok támogatása az utódlások kérdésében 

 
4. fő stratégiai irány: képzés & emberi potenciál 
 Vállalkozási irányultságú fejlesztések (pl. képzések, demográfia, migráció)  
 Telephelyfejlesztés humán potenciál szempontjából (szakemberek, szakképzés, kulcsfontosságú 

munkaerő) 
 
5. fő stratégiai irány: vállalatok és a telephely nemzetközibbé tétele  
 Professzionális marketing Stájerország mint gazdasági telephely érdekében  
 A vállalkozások exportképességének erősítése  
 Az együttműködés erősítése a kelet- és délkelet-európai országokkal  

  

Döntő fordulatok 
 3 fő téma; aktív telephelyfejlesztés, teljeskörű finanszírozás 

 
Átfogó telephelypolitika  gazdaságfejlesztés 

Kapcsolattartó: Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, FA 14 – gazdaság és innováció  


