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„Messze elől, ha az országról és annak jövőjéről van szó. Közelebbről szemlélve a dolgo-
kat, ha az emberekről és azok gondjairól beszélünk”. Ezzel a mottóval dolgozunk közösen 
Alsó-Ausztria sikeres modelljén. A jövő fejlődéséhez döntő módon hozzájárul Alsó-Ausztria 
WIN stratégiája. 2002-ben megbízást adtam a szövetségi tartomány jövőjét érintő megala-
pozott és mindenek előtt gyakorlatorientált stratégiák, illetve megvalósítási intézkedések 
kidolgozására. 

A szakemberek és a tartományi közigazgatási illetékesek véleményén kívül ezzel kapcsolat-
ban mindenek előtt arra törekedtem, hogy következetesen figyelembe vegyem honfitársa-
im kívánságait, tapasztalatait és nézeteit. Köszönöm mindazoknak, akik mostanáig olyan 
lelkesen együtt működtek velem.

A WIN nem csak a „mi Alsó-Ausztriában” német rövidítése, hanem „győzelmet” jelent. Szi-
lárdan meg vagyok győződve arról, hogy a szakemberek, politikusok, közigazgatási illeté-
kesek és állampolgárok jól bevált együttműködéséből körzeteink, az ott élő emberek és ez 
által az egész szövetségi tartomány profitálni fog.

Alsó-Ausztria stratégiájának kidolgozásához öt alapvető területet tekintettem fontosnak:

•	 egy	tartományfejlesztési	koncepciót,	amely	az	alapokat	definiálja;
•	 egyértelmű	stratégiákat	Alsó-Ausztria	valamennyi	fő	körzete	számára;
•	 a	szakmai	ügyosztályoknak	a	fontos	ágazati	témákra	vonatkozó	súlyponti	kérdéseit;
•	 a	kistérségek	és	községek	ötleteinek/javaslatainak	bevonását;
•	 odafigyelni	Alsó-Ausztria	lakosainak	tapasztalataira	és	kívánságaira.

Ez	a	brosúra	teljes	áttekintést	nyújt	a	különböző	tevékenységek	sokféleségéről	és	a	konkrét	
eredményekről.	Az	egyértelműen	meghatározott	súlyponti	területekkel	vezérfonalnak	te-
kinthető az elkövetkező évekre. A politika és a közigazgatás ezáltal megbízható partnernek 
bizonyulhat mindazok számára, akik országunkban élnek, gazdálkodnak, dolgoznak, vagy 
itt töltik szabadidejüket.

Ausztria szomszédainak és belső partnereinek is megmutatja, hogy mik a szándékaink. 
Tartományunk kiindulási gazdasági helyzete magas életszínvonallal párosul, amit a körkér-
dések és adatok kivétel nélkül igazolnak. A mai napon megígérhetem Önöknek, hogy ez a 
WIN-folyamat folytatódni fog. A jövőben is folytatni fogjuk a tervezés „alulról” és „felülről” 
megvalósított	közös	útját.	Ezért	már	most	meghívom	Önöket,	hogy	továbbra	is	együtt	mun-
kálkodjunk az ország tartós fejlesztésén, hogy Alsó-Ausztria sikertörténete folytatódjon.

Dr. Erwin Pröll
a tartományi kormány elnöke

w.i.N
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Tisztelt hölgyeim és uraim!

Engedjék meg, hogy mint a területrendezésért, a környezetvédelemért és a közlekedésért 
felelős csoport vezetője, valamint az alsó-ausztriai stratégia kidolgozásának fő felelőse, 
szívélyesen megköszönjem a konstruktív együttműködést valamennyi érintett polgártár-
samnak, szakértőnek, továbbá a községek dolgozóinak és az érdekképviseleti szerveze-
teknek. Az ő részvételük nélkül nem tudtuk volna a munkát ilyen realisztikusan végezni. 
Nagyszabású	állampolgári	részvétel	mellett	egyrészt	380	rendezvény	10000	résztvevője,	
másrészt pedig két alkalommal több mint 50000 fő kérdőíveken tudatta velünk ötleteit 
és nézeteit. Megfelelő oktatást követően több mint 70 tiszteletbeli „WIN nagykövet” állt 
közhasznú	munkásként	a	WIN	folyamat	szolgálatába.	A	folyamatban	lévő	munkát	regio-
nális konferenciákon, különböző publikációk révén, egy Internetes portálon és összesen 
négy későbbi időpontban tettük közhírré, hogy további kezdeményezéseket indítsunk el.

A következő oldalak tartalma tehát semmiképpen nem tekinthető „zárójelentésnek”, ha-
nem összefoglalja az eddig elérteket olyan mérföldkőként, amely irányt mutat az összes 
érdekelt számára. Ha komolyan akarjuk venni az állampolgárok részvételét, akkor ahhoz 
nem elég az egyszeri akció. Ha a jövőt szeretnék formálni, akkor a célokat és az oda veze-
tő	utat	újra	és	újra	közösen	meg	kell	határoznunk	és	a	szükséges	tennivalókat	ehhez	kell	
igazítanunk.

A tartományi közigazgatás továbbra is nagy elkötelezettséggel, szaktudással és lelkese-
déssel áll Önök, illetve a politika rendelkezésére mind a WIN stratégia kidolgozását, mind 
pedig annak gyakorlati megvalósítását illetően. 

Dr. Friedrich ZIBUSCHKA, egyetemi tanár
Területrendezési, környezetvédelmi és közlekedési csoport
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1 Indíttatás. Folyamat. 
 Munka.
 

Indítékok és kihívások

A politika és a társadalom nem csak Alsó-Ausztriában szembesül különböző kihívások-
kal. A geopolitikai változásokon kívül az életet és az életteret demográfiai, gazdasági és 
társadalmi	trendek	is	befolyásolják.	A	szomszédos	Csehországot	és	Szlovákiát,	valamint	
a	közeli	Magyarországot	elválasztó	414	km	hosszú	külső	határa	miatt	Alsó-Ausztriát	év-
tizedeken keresztül nagyon erősen érintette Európa megosztottsága. A „vasfüggöny” 
lehulltával és Ausztria, majd azt követően a szomszédos országok EU-csatlakozásával a 
szövetségi tartomány geopolitikai peremterületből hirtelen ismét Közép-Európa közép-
pontjává vált.

Miután a határok a fejekben is leomlottak, ezek a megváltozott keretfeltételek roppant 
dinamikus gazdasági fejlődést eredményeztek. Alsó-Ausztria számos vállalata kihasznál-
ta és kihasználja ma is a nemzetköziesedés esélyeit. A szövetségi tartomány gazdasági 
növekedése töretlen, a foglalkoztatottság pedig rekordszintet ostromol. Az ilyen jellegű 
változások azonban el is bizonytalaníthatják az embereket, ezért egyértelmű jövőképre 
van szükség ahhoz, hogy a továbbiakban is optimálisan ki tudjuk használni a fejlődési le-
hetőségeket. Az állampolgárok azonban nem csak a nemzetköziesedés hatásait tapasz-
talhatják saját bőrükön. Gőzerővel folyik az ipari társadalom átalakulása szolgáltatás- és 
tudásalapú	társadalommá.	A	vidéki	területek	gazdasági	hanyatlása	és	a	központi	térségek	
gazdasági	növekedése	következtében	új	rendeltetésű	térségek	születnek,	kiegészítő	igé-
nyeket	támasztva	az	 infrastruktúrával	szemben.	Ez	a	területfejlesztési	terveket	éppúgy	
befolyásolja, mint a demográfiai változásokat (pl. a korpiramis eltolódását), amire vala-
mennyi Európai országnak reagálnia kell. Mindenek előtt a változások tempója foglalkoz-
tatja a politikát, a gazdaságot és nem utolsó sorban mindannyiunkat.

Táji, gazdasági és strukturális sokfélesége éppen Alsó-Ausztriát állítja roppant nagy kihí-
vások elé. Ez a különbözőség mindig is a szövetségi tartomány egyik erősége volt. Arról 
van szó, hogy fel kell ismerni a nemzetközi fejlődési irányokat, egyidejűleg pedig a ter-
vezés és a fejlesztés terén fel kell vállalni ezt a sokféleséget. Különféle modellekre van 
szükség, egyrészt a vidéki területek, másrészt pedig a központi térségek számára azok 
súlyponti	tengelyeivel	együtt.	Nem	szabad	„mindent	egy	kalap	alá	venni”,	hanem	szoli-
dárisan kell a körzetek erősségeit továbbfejleszteni. Ezt az igényes követelményt a „top 
down” és „bottom up” folyamat keverékével lehetett teljesíteni. Így került kidolgozásra 
egy fenntartható tartományfejlesztési koncepció, amely megvalósításra is kerül. Ahogy 
egyre	 jobban	tágul	a	világ,	amelyben	mi,	mint	ország	 tevékenykedünk,	úgy	válik	egyre	
fontosabbá az a környezet, amelyben élünk. Minél jobban tovább képezzük magunkat or-
szágunkban, annál sikeresebbek leszünk országként is a nemzetközi versenyben. A WIN 
folyamat megszületett.

indíttatás. folyamat. munka.
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A WIN folyamat –  
5 éves tartományfejlesztés

A jövő közös alakítása. 
Mi Alsó-Ausztriában közösen alakítjuk tartományunkat 
az állampolgárokkal. Ez a mi sikerstratégiánk. És így is ne-
veztük el azt: „Alsó-Ausztria stratégiája”. Az ilyen gyorsan 
változó időkben a lakosság és a gazdaság iránymutatást, to-
vábbá tervezési és döntéshozatali biztonságot igényel. Eh-
hez az ország, mint egységes egész, a benne lévő körzetek, 
továbbá a különféle fejlesztési területek számára is egyér-
telmű jövő- és eszményképekre van szükség. Ezzel a titkos 
indítékkal kezdeményezte 2002-ben Alsó-Ausztria tarto-
mány a „WIN” projektet. A „WIN” a „Mi Alsó-Ausztriában” 
német rövidítése, de ugyanakkor „győzelmet” is jelent. Itt 
tulajdonképpen egy olyan stratégiai eszménykép-megvaló-
sítási folyamatról van szó, amely koncepcionális megfonto-

lások révén megpróbálja idejekorán felismerni a tartomány esélyeit, problémáit, koc-
kázatait és lehetőségeit.

A tartományfejlesztési koncepció
Az „alsó-ausztriai tartományfejlesztési koncepció” a tartományra kiterjedő stratégia 
kiindulási pontja. A koncepciót hároméves munka során, több részleget felölelő mun-
kacsoportokban dolgozták ki, majd 2004-ben határozatban elfogadta azt Alsó-Ausztria 
tartományi kormánya. A dokumentum integrációs eszménykép formájában, a lényeges 
kihívásokból kiindulva fogalmazza meg a tartomány fejlesztésének legfontosabb céljait, 
elveit és alapvető stratégiáit. A koncepció, mint irányelv, Alsó-Ausztria tartomány köz-
ponti koordinációs, irányítási és információs eszköze, ezért térségileg, valamint temati-
kai szempontból továbbra is viszonylag általános jellegű dokumentumnak tekintendő. A 
tartomány központi célkitűzésének (azonos életfeltételek, versenyképes régiók és tartós 
területfejlesztés) konkretizálására regionális és ágazati szinten két, az eredeti koncepció-
ra épülő tervezet keretében került sor.

A fő régiók távlatai
A „Fő régiók távlatai” további központi építőelemként szolgálnak. Az öt fő régió 
(Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel, Alsó-Ausztria központi része és Mostviertel) 
átfogó regionális elemzése alapján a szakértők elmélyítették a tartományfejlesztési kon-
cepció alaptételeit és elveit.

A figyelem középpontjában a célok és intézkedések régióspecifikus konkretizálása állt, 
amelyet térbeli eszményképek segítségével szándékoztak megvalósítani. Következéskép-
pen az eredmények a mindenkori körzetre és annak lakosságára vannak hatással. A regio-
nális részvételi folyamat figyelembe vette ezt a körülményt.

Ágazati távlatok
A tartományfejlesztési koncepció részletes tematikai kidolgozását a tartomány szakosz-
tályaiban, a külön erre a célra létrehozott munkacsoportokban végezték, amelyek a tar-
tomány működési területén belüli különböző témákhoz (pl. településügy, közlekedésügy, 
gazdaság, turizmus, hulladékkezelés és vízgazdálkodás) kidolgozták a megfelelő alapo-
kat. Ezek aztán fontos építőelemként szolgáltak az érintett szakosztályok között a térségi 
szempontból fontos kérdésekben zajló egyeztetési folyamatban.

A fő régiók távlatai
Kidolgozták az egyes országrészekre 
vonatkozó stratégiákat és egy átte-
kinthető brosúrában összefoglalták 
azokat. A brosúra az alsó-ausztriai 
fejlesztési és összeköttetési tengely-
eket, a teljes tartományra vonatkozó 
vezérfunkciókat, valamint a stratégiai 
térképeket tartalmazza. A részleteket 
lásd: www.strategie-noe.at.

Regionalkonferenzen – Bezirkskonfe-
renzen
Friedrich Zibuschka egyetemi tanár 
folyamatosan tájékoztatta a szakér-
tőket, a politikai képviselőket és a 
közvélemény részéről érdeklődőket a 
munka állásáról.

Hároméves munkát követően tervezet 
formájában elkészítették Alsó-Ausz-
tria tartományfejlesztési koncepció-
ját, 2003 novemberében pedig öt re-
gionális konferencián bemutatták azt 
a nyilvánosság előtt.

A jövő mindenki számára – Ausztria 
egyik legnagyobb részvétellel zajló 
közvélemény-kutatási akciója. 
2001/2002 telén és 2007 tavaszán 
minden egyes alkalommal több, mint 
50 000 állampolgár vett részt az Alsó-
Ausztria jövőjével kapcsolatos közvé-
lemény-kutatásban.
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Az együttműködési és részvételi folyamat
Az egyes (tervezési) folyamatok minősége végül is azok elfogadottságától függ. Ezért a 
„WIN stratégia” keretében már kezdettől fogva nagy jelentőséget tulajdonítottak a szé-
leskörű együttműködésnek és részvételnek. Miközben emiatt pl. az „ágazati távlatok” 
kidolgozásakor a munkacsoportok létrehozásából kifolyólag szakmai szinten az együtt-
működés alapgondolata állt a középpontban, addig más területeken felkínálták az állam-
polgároknak a lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a folyamatban. Ennek megfelelően 
Alsó-Ausztria tartományi akadémiája a teljes projekt kezdetén, majd a 2007. évben jövőre 
vonatkozó kérdőívek segítségével végrehajtotta Ausztria egyik legnagyobb, állampolgár-
ok részvételével zajló akcióját. Sikerült mindenkor több mint 50000 visszajelzést kiérté-
kelni. Ezen kívül a „Regionális távlatok” kidolgozása során, 74 kistérségben megtartott 
380	rendezvényen	kereken	10000	állampolgár	vett	részt,	szerfölötti	aktivitást	tanúsítva,	
továbbá	kifejezve	ötleteit,	kívánságait	és	elképzeléseit.	Sőt,	2003	óta	a	www.strategie-
noe.at honlapon hozzászólásokat lehet tenni az alsó-ausztriai stratégiára vonatkozóan.

Sikeres út a jövőbe
2007. januárjában az Alsó-Ausztriában megtartott „jövő napján“ a résztvevők fölöttébb 
sikeres	 útra	 tekinthettek	 vissza.	Az	 illetékesek	 egyidejűleg	 tájékoztattak	 a	 „WIN	Alsó-
Ausztria stratégiája“ projekt előmeneteléről is. Ennek a stratégiának továbbra is meg kell 
határoznia az orientációs és a cselekvési kereteket a jövőbe mutató Alsó-Ausztria projek-
teket illetően. A jövőben ennek a folyamatnak még nagyobb hatást kell majd kifejtenie a 
régiókban, még pedig az által, hogy teljesen konkrét projekteket a helyszínen ültetnek át 
a gyakorlatba. A tervezett lépésekre, valamint az eddigi fejlesztésekre vonatkozó fontos 
információk	a	http://www.strategie-noe.at	honlapon	találhatók.

A	2007.	novemberében	megtartott	„jövő	napján”	Dr.	Erwin	Pröll,	a	tartományi	kormány	
elnöke,	összefoglalva	beszámolt	az	eddigi	munkáról.	Ez	az	áttekinthető	brosúra	német,	
angol, cseh, szlovák és magyar nyelven áll az érdeklődők rendelkezésére.

www.strategie-noe.at
A munka megkezdése óta az Interne-
ten hozzáférhetőek a legfontosabb 
részcélok, nyomtatványok és hatá-
ridők.

Kistérségi munka 
2004-ben meghívták a kistérségek és 
községek képviselői, hogy vegyenek 
részt Alsó-Ausztria WIN-stratégiájá-
nak kidolgozásában. A tiszteletbeli 
WIN-nagykövetek még ugyanabban 
az évben, a „Jövő napján”, 74 brosúra 
formájában átnyújtották kidolgozott 
ötleteiket és javaslataikat Dr. Pröll 
tartományfőnöknek.

Alsó-Ausztria „Jövő napja” 2004, 
2005, 2006 és 2007
A WIN folyamatról és a további lépé-
sekről a felelősök a tartományi kor-
mány elnökével együtt minden évben 
jelentést tesznek.

WIN oktatók és WIN nagykövetek
2004-ben műhelymunka keretében, 
több munkacsoportban lezajlott az 
alsó-ausztriai regionális vezetőség, 
valamint a falu- és városfejlesztési 
hivatal 26 WIN-oktatója, valamint a 
70 tiszteletbeli WIN-nagykövet kikép-
zése a közvélemény-kutatás lebonyo-
lítására.

indíttatás. folyamat. munka.
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A munka alapja – a tartományfejlesztési koncepció

A tartomány fejlesztése minden esetben fölérendelt politikai, társadalmi és gazdasági 
fejlesztések	részét	alkotja.	Az	nem	öncélúan	merül	fel,	hanem	fel	kell	ismernie	a	jövőbeni	
fejlesztési irányokat, illetőleg elébe kell vágnia azoknak és politikai-tervezői módszerek-
kel reagálnia azokra. 

A 2004. évi aktuális tartományfejlesztési koncepció képezi a „WIN Alsó-Ausztria stratégi-
ája”	projekt	szakmai	alapját;	a	projekt	öt	súlyponti	részre	tagozódik,	továbbá	kiegészítet-
ték azt a cél elérésére és megvalósítására vonatkozó alapelvekkel is. 

Az	első	tartalmi	súlyponti	rész	a	társadalmi,	valamint	térségi	fejlődés	alapvető	és	előre	
látható tendenciái közül állít néhányat a középpontba és felvázolja azok hatását a tarto-
mányra. Többek között olyan témák tartoznak ide, mint a gazdasági és gazdasági-térségi 
változások	vagy	az	új	helyi	konkurencia,	a	társadalmi	változás	és	a	társadalom	elöregedé-
se	éppen	úgy,	mint	a	népesség	fejlődésének	teljesen	eltérő	dinamikája	(centrum/perifé-
ria).	Az	összképet	térségi	egyenlőtlenségek,	és	új	funkcionális	térségek	keletkezése	teszi	
teljessé. 

A	második	súlyponti	rész	a	területrendezés	és	a	területhasználat	általános	eszményképét	
ábrázolja.	 Emellett	 átvesszük	az	európai	 és	 ausztriai	 térségfejlesztési	 koncepció	útmu-
tatásait. Az alsó-ausztriai tartományfejlesztési koncepció három általános iránymutató 
célja a következő:

•	 azonos	életfeltételek	biztosítása	a	tartomány	valamennyi	részében	élő	összes	társadal-
mi	csoport	számára;

•	 versenyképes	régiók	és	a	regionális	lehetőségek	fejlesztése;	
•	 a	természetes	erőforrások	állandó,	környezetet	nem	károsító	és	kíméletes	használata.

A célok (pl. a szociális kohézió és a társadalmi igazságosság, a tartós régiófejlesztés és a 
versenyképes régiók) átfogó és megfelelően mérlegelt célkitűzések, amelyek Alsó-Auszt-
ria tájrendezésére vonatkozóan is érvényesek.

A	harmadik	súlyponti	kérdéskör	a	térségstruktúrákat,	a	térségtípusokat	és	a	térségter-
vezés strukturális elemeit helyezi a középpontba. A tartomány Ausztria legnagyobb, 
legsűrűbben lakott és politikailag legjelentősebb szövetségi tartományai közé tartozik. 
A geopolitikai változások következtében észrevehetően megváltozott Alsó-Ausztria hely-
zete nemzetközileg és Ausztrián belül is. A vasfüggöny lehullását követően tovább nő a 
tartomány jelentősége. 

Európai peremterületből központi helyzetű országrésszé lépett elő, valamennyi abból kö-
vetkező hívással és lehetőséggel együtt.

A térségfejlesztés alapelvei közé soroljuk a következőket: 
•	 az	erősségek	erősítését;
•	 a	meglévő	(endogén)	lehetőségek	kihasználását;
•	 a	decentralizált	koncentráció	támogatását;
•	 a	szerkezetileg	gyenge	régiók	erősítését.

Mely fejlődési perspektívák tűnnek pl. előnyösnek a sűrűn lakott térségek, és melyek a 
vidéki	 térségek	számára?	Milyen	hosszú	 távú	elképzelések	 léteznek	pl.	a	határvidékek-
re vonatkozóan, milyen szerepet játszanak a központok és a központi tengelyvidékek a 
tartomány fejlődése szempontjából? A térségtípusok kijelölése ekkor specifikus szociá-
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lis-gazdasági vagy településszerkezeti ismérvekhez igazodik, azonban konkrét területi 
szerveződések nélkül.

A	 negyedik	 súlyponti	 terület	 19	 ágazati	 témából	 tevődik	 össze.	 E	 tekintetben	minden	
esetben bemutatásra kerül, hogy a térségek szempontjából jelentős politikai területek-
nek milyen kihívásokkal kell szembenézniük és milyen fejlesztési célokra kell törekedniük. 
Ez az összeállítás a tartományfejlesztési koncepciót figyelmébe ajánlja azoknak is, akik 
tudni szeretnék, hogy pl. a tartomány közüzemi energiagazdálkodási és hulladékkezelési 
szervezetei, valamint a közlekedés- vagy iparpolitika milyen fejlesztési célokat követ. A 
összeállítás különféle politikai területeket foglal magában és egyértelművé teszi, hogy 
a szakmai tematikától függetlenül léteznek bizonyos szakterületeken átívelő alapelvek, 
mint	pl.:	állandóság,	gazdasági	hatékonyság,	esélyegyenlőség	és	a	régiók	kiegyensúlyo-
zott fejlődése.

Az	ötödik	és	egyben	utolsó	súlyponti	terület	stratégiai	kijelentéseket	tartalmaz	a	gyakor-
lati megvalósításról, továbbá arról, hogy ennek során hogyan alakulhatnak az események. 
Megnevezik a megvalósítási stratégia alapelveit és felvázolják a megvalósítás módját. 
Mindezek kétségtelenül elsősorban a tartománynak szólnak, amelynek ebből követke-
zően cselekednie kell. Összességében véve azonban - a gyakorlati megvalósítási eszkö-
zökhöz hasonlóan - itt is széles a megszólítottak skálája: a területi köztestületektől, pl. 
községi önkormányzatoktól kezdve, az Alsó-Ausztria tartománnyal közeli kapcsolatban 
álló önkéntes vagy kinevezett szövetségeken és intézményeken át az érdekképviselete-
kig, művelődési intézményekig és az egyre fontosabbá váló kormánytól független szerve-
zetekig, valamint vállalkozó szellemű állampolgárokig és egyesületekig bezárólag. Ezek-
nek mind cselekvően részt kell vállalniuk Alsó-Ausztria tartományfejlesztési projektjének 
gyakorlati megvalósításában.

A www.strategie-noe.at honlap „Dokumente“ részében megtalálható a teljes tartomány-
fejlesztési koncepció.

Alsó-Ausztria számokban
Telekkönyvileg bejegyzett alapterület, km2  ....................................................................................................................................................................19	178
Országhatár hossza, km  .............................................................................................................................................................................................................................414
Tengerszint feletti magasság – legmagasabb pont  .....................................................................................................................................................2	076
Igazgatási területek száma  ..........................................................................................................................................................................................................................21
Szabad városok  .........................................................................................................................................................................................................................................................4
Községek  ....................................................................................................................................................................................................................................................................573
Helységek  ............................................................................................................................................................................................................................................................3	908
A lakosság lélekszáma 2007-ben  ........................................................................................................................................................................................ 1	589	580
Nem	állandó	lakosok	száma	2006-ban	 .............................................................................................................................................................................282	472
Lélekszám-előrejelzés	2021-re	 ..............................................................................................................................................................................................1	605	093
Gazdasági	növekedés	2006-ban,	%	...................................................................................................................................................................................................3,8	
Egy lakosra jutó bruttó regionális össztermék, EUR  ...............................................................................................................................................36	583
részesedés	Ausztria	bruttó	hazai	össztermékében,	%	 ................................................................................................................................................	15,5
Aktív	vállalati	székhelyek	2006	 ................................................................................................................................................................................................... 	71	741
A	vállalatalapítások	száma,	2006	 ...................................................................................................................................................................................................	5	711
A	munkanélküliség	aránya	2007	júliusában,	%		 .................................................................................................................................................................. 5,4
A	munkanélküliség	aránya	2006-ban,	%	 ....................................................................................................................................................................................	6,9
Vendégéjszakák	száma,	2006	 ..............................................................................................................................................................................................	6	010	346
Források: Alsó-Ausztria tartomány, AMS, Statistik Austria, ecoplus, WKNÖ
További adatok: www.noel.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html

indíttatás. folyamat. munka.
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2 A stratégiák rövid 
 áttekintése

Alsó-Ausztria fő régiói a jövőben is a fejlesztés fontos szervezeteinek tekintendők. Alsó-
Ausztria rendkívül decentralizált, amiből következik, hogy a tartomány szerkezete pol-
gárbarát. Erre utal a következő felosztás is:

•	 5	fő	régió,	7	EU-régió	(NUTS	III)
•	 21	járás	és	több	mint	70	kistérség
•	 573	község	4315	helységgel

A kis egységeknek ez a közelsége és áttekinthetősége erősségként jelentkezik. Azonban 
újra	és	újra	felmerül	a	kérdés,	hogy	meg	kell	vizsgálni	az	egységek	adaptációs	képességét.	
Mindenek előtt a fejlesztési folyamatoknál kell tekintettel lenni az eltérő térségi és gaz-
dasági helyzetre.

A jövő fejlesztési szegmenseit az erdővidék, Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel, 
Alsó-Ausztria középső része és Mostviertel fő régiók alkotják. Ezek a területek célként a 
versenyképességet és az állandóságot tűzik ki – versenyképesség nemzetközi és régióközi 
viszonylatban, továbbá állandóság a fejlődésben, a régiók erőforrásainak figyelembe vé-
telével. Ehhez egy országos jelentőségű felsőbb szervezet minden régió számára egy-egy 
regionális menedzsert bocsát rendelkezésre a tájékoztatási, aktiválási és koordinációs te-
vékenységek ellátására. A regionális fejlesztési szövetségek és a regionális menedzsment 
képezi a projektorientált csatlakozási felületet Alsó-Ausztria tartomány és a községek 
között.

A szakképzett munkavállalókat felvonultató rugalmas munkaerőpiacon kívül Alsó-Auszt-
ria mellett szól az is, hogy egyszerűen hozzáférhetőek a technológiai fejlesztések és a 
gazdasági szolgáltatások, a tartományban kreatív és innovációbarát légkör uralkodik, va-
lamint hogy gyors és hatékony az ügykezelés. Az egyes helyszínek méltán reklámozhat-
ják magukat a következő szlogenekkel is: „biztonság”, „egészséges környezet” és „vonzó 
táj”, valamint „nagy áteresztő képességű közlekedési csatlakozások”. A megfogalmazott 
stratégiákat és a megfelelő stratégiai térképeket három 
súlyponti	területre	csoportosítva	lehet	összefoglalni:	

•	 az	elérhetőségek	javítása;
•	 a	fejlődési	tengelyek	és	központok	támogatása;
•	 a	vezetési	funkciók	megállapítása.

Gyors áttekintés
A	mellékelt	stratégiai	térképek	gyors	áttekintést	nyúj-
tanak a tervezett infrastrukturális intézkedésekről, 
amelyek megalapozzák a helyszín későbbi elérhetősé-
gét és minőségét. Ezek a térképek ábrázolják a jövőbeli 
funkcionális	 súlyponti	 területek	 jelöléseit	 is	 a	 régiók-
ban, valamint az erősítendő fejlesztési tengelyeket és 
súlyponti	területeket	is.
 

a stratégiák rövid áttekintése
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Az elérhet ség javítása

Ausztria keleti régiója (Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland) geopolitikai és közlekedési 
szempontból központi helyet foglal el Közép-Európában. Ennek megfelelően Alsó-Auszt-
ria olyan jelentős közlekedési folyosók találkozási pontjánál fekszik, amelyeken az előre-
jelzések szerint a közlekedés igen nagy mértékű növekedése várható a jövőben. Különö-
sen	érvényes	ez	a	következő	közlekedési	útvonalakra:

•	 a	Délkelet-Európától	(Fekete	tenger)	Magyarországon,	Szlovákián	és	Ausztrián	át	
kelet-nyugati	irányba,	Nyugat-Európa	felé	húzódó	Duna-tengely;	

•	 a	Varsótól/Prágától	Észak-Olaszország	felé	húzódó	észak-déli	tengely.

A teljes közlekedési hálózat fokozatos fejlesztéséből kiindulva, figyelembe véve továbbá 
a	közlekedés	fejlesztésével	szemben	támasztott	regionális,	régiókon	túlmutató	és	hatá-
rokon	 átívelő	 követelményeket,	 az	 útpálya-jellegű	 infrastruktúrát	 illetően	 a	 következő	
építkezések szerepelnek a tervek között. 
Ezáltal	alapvetően	javítani	lehet	az	elérhetőséget	északi	és	keleti	irányban,	a	Csehország,	
Lengyelország, Szlovákia és Magyarország alkotta gazdasági térségekben. E cél elérésé-
hez szükséges legfontosabb intézkedések:

•	 A	vasúti	közlekedés	terén:	A	Bécs-Marchegg-Pozsony	vasútszakasz	bővítése;	a	bécsi	
repülőteret	Götzendorffal	összekötő	szakasz	bővítése;	

•	 Ami	a	közúti	infrastruktúrát	illeti,	a	következő	projektek	kerülnek	megvalósításra:	
északi	autópálya	(A5),	északkeleti	autópálya	(A6),	Marchfeldi	gyorsforgalmi	út	(S8),	
Weinvierteli	gyorsforgalmi	út	(S3)

A nyugat-európai gazdasági térség elérhetőségének javítása érdekében meg kell szüntet-
ni	 a	Duna-tengely	mentén	húzódó	közlekedési	útvonal	 áteresztőképességét	 csökkentő	
gyenge	pontokat.	Az	ezzel	kapcsolatos	lényeges	intézkedések:	a	nyugati	vasútvonal	bőví-
tési	négy	vágányúra,	továbbá	a	nyugati	autópálya	bővítése	hatsávosra.
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A	vasúti	infrastruktúra	terén	javulni	fog	a	területek	elérhetősége	regionális	és	régióközi	
szinten,	mivel	megépül	a	Bécs	-	Wolkersdorf	-	Mistelbach	-	Laa	a.d.Thaya	S2	gyorsvasút-
vonal,	továbbá	tervezik	a	Wiener	Neustadt-Mattersburg-Sopron	vasútvonal	bővítését	is.	
A	közúti	közlekedés	terén	tervbe	vették	a	déli	autópálya	(A2)	nyolcsávosra	való	bővítését,	
valamint	a	traisentali	gyorsforgalmi	út	(S34),	a	Kremser	(B37),	a	Böhmerwald	(B38)	és	a	
Zwettler	út	(B36)	bővítését,	továbbá	a	Waldviertler	(B2)	és	a	Horner	(B4)	út	megépítését	
a helyiségeket elkerülő kerülőutak alkalmazásával.

A	csomópontokra	vonatkozó	infrastruktúrát	illetően	-	a	kapacitásnak	megfelelően	-	bőví-
tésre kerülnek a bécsi körzet közlekedési csomópontjai:

•	 A	közúti	közlekedésben	a	cél	az	átmenő	forgalom	leválasztása	a	célforgalomtól	és	a	
kiindulási területekről érkező forgalomtól. Az ezzel kapcsolatos lényeges intézkedések 
a	következők:	a	bécsi	külső	gyűrűhöz	tartozó	gyorsforgalmi	út	(S1),	a	Duna	parti	au-
tópálya	(A22),	a	Stockerauer	gyorsforgalmi	út	(S5),	a	Kremser	gyorsforgalmi	út	(S33),	
valamint	a	Traismauer	Duna	híd	új	szakaszainak	megépítése,	illetve	bővítése,	hogy	
végül autópálya-körgyűrű létesüljön Bécs körül. 

•	 A	vasúti	közlekedésben	elválasztják	egymástól	a	teher-	és	a	személyforgalmat.	E	terv	
megvalósításában	fontos	részcélnak	tekinthető	a	Bécs-	St.	Pölten	új	vasútszakasz,	
továbbá	a	St.	Pölteni	megkerülő	teherforgalmi	vasútvonal,	a	Lainzer-alagút	és	a	Bécsi	
pályaudvar	(déli-keleti	pályaudvar)	új	szakaszainak	megépítése	is.

Az említett elsőrendű prioritást élvező infrastrukturális intézkedések tervezési sza-
kaszban vannak, vagy már folyik a létesítmények építése. A teljes hálózat előre látható-
an legkésőbb 10 éven belül rendelkezésre áll.

a stratégiák rövid áttekintése
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A fejlesztési tengelyek megállapítása

Fejlesztési tengelyeknek nevezzük mindazokat az elsőrendű prioritást élvező közlekedési 
infrastruktúrák	mentén	elhelyezkedő	térségeket,	amelyek	már	a	közelmúltban	is	dinami-
kus	fejlődésről	tettek	tanúbizonyságot	és	fejlődési	dinamikájuk	folytatódását	a	jövőre	vo-
natkozóan is előre jelezték, illetve célul tűzték ki. A cél e tengelyek multifunkcionális to-
vábbfejlesztése	A	fejlesztési	tengelyek	túlnyomórészt	autópályák	és	gyorsforgalmi	utak,	
valamint	más,	magasabb	rangú	közlekedési	útvonalak	vonzáskörzetében	helyezkednek	el	
(pl. a déli tengely Mödlingtől Ternitz irányába, a keleti tengely Schwechattól Bruck a. d. 
Leitha felé, a nyugati tengely pedig Melk-Amstettentől a jövőben építendő északi autópá-
lyán	és	a	Marchfeld	gyorsforgalmi	úton	Alsó-Ausztria	központi	térsége	felé	nyúlik).	

Emellett	fejlesztési	prioritást	élvező	régiónak	jelölték	meg	Horn,	Waidhofen/Th,	Gmünd,	
Zwettl,	Tulln	és	Ennsdorf/Haag	térségeket	is.	Az	összekötő	tengelyek	olyan	magas	rangú,	
vagy	régióközi	szempontból	fontos	összekötő	útvonalak,	amelyek	a	közlekedés	tekinteté-
ben nagy jelentőséggel bírnak.
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a vezetési funkciók megállapítása.

Ahhoz, hogy Alsó-Ausztria rendezett, koordinált, ugyanakkor innovatív és fenntartható 
módon fejlődhessen, az egyes régiókhoz különféle vezérfunkciókat rendeltek hozzá. Ezek 
a	 térségfejlődés	 súlyponti	 részeit	 tükrözik	 és	 tájékozódási	 keretként	 szolgálnak.	Az	 al-
kalmasságnak köszönhetően számos résztérségben két vagy több vezérfunkció is szóba 
jöhet.
A	 „gazdasági	 fejlődés”	 vezérfunkcióval	 a	 rendkívül	 kedvező	 helyszíni	 adottságú	 és	 az	
egyes gazdasági területek szempontjából jó fejlődési lehetőségekkel rendelkező kör-
zeteket jelöljük. A hagyományos ipari területeken kívül, amelyek a déli tengely mentén 
(Mödlingtől Ternitz irányába haladva) terülnek el, ide soroljuk többet között a Bécs északi 
szélénél fekvő területeket (Korneuburgtól Gänserndorfig), Alsó-Ausztria központi tér-
ségét	St.	Pölten	tartományi	székhellyel,	Krems	a.d.	Donau	és	Tulln	helységeket,	vagy	a	
Melk/Loosdorftól	 Amstettenig	 húzódó	 nyugati	 tengelyt.	 Az	 Európai	 Unió	 bővítéséből	
azonban	olyan	térségek	is	profitálnak,	mint	pl.	Bruck/Leitha,	Poysdorf	–	Mistelbach	vagy	
Gmünd	-	Waidhofen/Th	–	Zwettl.	
A „turisztikai fejlődés” vezérfunkcióval az olyan területeket jelöljük, ahol a fekvésből, a táj 
színes	sokféleségéből,	valamint	az	idegenforgalom	és	a	kultúra	korábbi	dominanciájából	
adódóan az idegenforgalmi fejlesztések sikerrel kecsegtetnek. 

Ez	mindenek	előtt	a	világörökség	részét	képező	wachaui	körzetet	 („kultúra-bor”	 téma-
területekkel), Bécs környékét, a Duna-völgyét („kerékpár-, környezeti- és borturizmus” 
súlyponti	 területekkel),	 a	 Weinviertler	 borpincés	 utcáit,	 Kamptal	 vidékét,	 valamint	 a	
Waldviertel nagy részét és a tartomány déli alpesi részét érinti Ötsch és Semmering kör-
zetével együtt.

a stratégiák rövid áttekintése
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A „természeti térségek fejlesztése” vezérfunkció olyan nagy, összefüggő területeket áb-
rázol, amelyek törvényes természet- és tájvédelem alatt állnak és ahol a fejlesztéseket e 
természeti-tájvédelmi paraméterek különleges figyelembe vételével kell végrehajtani. A 
tartomány	névjegyeként	 ide	 tartozik	pl.	a	Thayatal/Podyjí	nemzeti	park,	a	Wienerwald	
bioszféra park, a Marchauen és a Donau-Auen nemzeti park, valamint a Duna-völgye to-
vábbi	területei	(mint	pl.	Wachau),	és	mind	a	23	hazai	természetvédelmi	park.

A	„vidékfejlesztés/mező-	és	erdőgazdálkodás”	vezérfunkció	minden	olyan	térségre	vonat-
kozik, amelyekben intézkedéseket foganatosítanak a magas életszínvonal (pl. lakás, szol-
gáltatások	kínálata,	stb.)	fenntartására;	ide	soroljuk	továbbá	a	mező-	és	erdőgazdasággal	
összefüggő, a további fejlesztés szempontjából prioritást élvező gazdasági körzeteket is. 
Ide tartoznak pl. a fő mezőgazdasági termelőterületek, pl. Marchfeld, a bécsi medence 
és az Alpok előtere. A regionális értékteremtési láncok felépítésében a fa és a biomasz-
sza használata nagy szerepet játszik az Alpok előterében és Waldviertelben, továbbá a 
tartomány déli Alpesi vidékein. Weinviertel, Kamptal, Wachau, a termálvizes körzet és az 
Arbesthaler dombvidék a bortermelés hazája.

Alsó-Ausztria számára elengedhetetlen a tartományi határokon átívelő együttműködés, 
amely növeli ennek, az Európa szívében fekvő tartománynak a versenyképességét. A 
Thayatal/Podyjí	és	Donau-Auen,	valamint	a	Marchauen	nemzeti	parkok	 jól	példázzák	a	
természeti térségek sikeres együttműködését, amit folytatni kell. Gazdasági területen, pl. 
a keleti és a jövőben megépülő északi autópálya mentén fejlődési lehetőségek mutatkoz-
nak	az	új	EU-tagországokkal.	Különösen	nagy	jelentősége	van	a	Béccsel,	Felső-Ausztriával	
(Enns, Steyr) és Burgenlanddal folytatott együttműködésnek is. A turisztikai fejlesztés 
a nemzetköziesedés időszakában csakis másokkal szövetkezve lehetséges, de ugyanígy 
együttműködést igényel a vidékfejlesztés témája is. 
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Országhatárokon átnyúló együttműködés a CENTROPE térségben.

A	„vasfüggöny”	lehullása	és	az	EU	bővítése	új	lehetőségeket	nyitott	meg	egy	elmélyültebb	
integráció	és	együttműködés	előtt	a	négy	ország,	azaz	Csehország,	Szlovákia,	Magyaror-
szág és Ausztria által határolt körzetben. Az együttműködés révén vonzó közös élettér és 
gazdasági	térség	alakul	ki.	Alsó-Ausztria	számára	máris	megmutatkozott	a	közelmúltban	
lezajlott fejlesztések nagyon pozitív hatása. 

Hosszú távú és professzionális együttműködés
A négy ország határokon átívelő együttműködése erősíti az Európa szívében fekvő körze-
teket. A szomszédos országokban létesített „Alsó-Ausztria kereskedőházakkal“, a kis- és 
középvállalatok internacionalizálási programjával és számos határokon átívelő tevékeny-
ségével	Alsó-Ausztria	kihangsúlyozza	a	szomszédos	államokkal	folytatott	együttműködés	
jelentőségét, amely fontos szerepet játszik Alsó-Ausztria szövetségi tartomány nemzet-
közi megítélésében és gazdasági fejlődésében.

A CENTROPE kezdeményezés 
CENTROPE,	azaz	Európa	középső	régiójának	területén	kereken	6	és	fél	millióan	élnek	és	
dolgoznak.	CENTROPE	a	egy	kultúrák,	természeti	térségek	és	ismeretek	sokféleségét	fel-
vonultató körzet „márkaneve”. Ajánlatosnak tűnik minden erőfeszítést megtenni annak 
érdekében, hogy ebből a térségből Európa olyan virágzó régiója váljon, ahol a meglévő 
erősségeket kihasználva és összefogva biztosított lett a dinamikus fejlődés. 
Ezért	a	négy	szomszédos	ország	 16	partnerkörzetében	és	városában	a	politikai	döntés-
hozók	2003-ban	megállapodtak	arról,	hogy	kezdeményezik	és	támogatják	a	CENTROPE,	
azaz	Európa	középső	régiójának	felvirágoztatását.	A	2008-tól	2011-ig	terjedő	időszakban	
a	CENTROPE	projekt	keretében	végzett	együttműködést	közös	operációs	menedzsment	
felállításával és számos gyakorlati megvalósítási projekttel kívánják megszilárdítani. En-
nek kapcsán a határokon átívelő együttműködés négy tematikai területre összpontosul: 

•	 gazdaság,	kutatás	és	fejlesztés;
•	 tervezés,	infrastruktúra,	környezet;
•	 foglalkoztatás,	képzés,	munkaerőpiac;	
•	 kultúra,	turizmus,	szabadidő,	sport.

A	CENTROPE-körzet	egészének	megerősödésétől	Alsó-Ausztria	az	egész	szövetségi	tar-
tományt érintő fontos ösztönzésekre számít. 
A	Centrope-projekten	kívül	számos	más	tevékenység	is	folyamatban	van.	A	nemzetközi	
és régióközi együttműködés erősödésére további példaként hozhatjuk fel az EUREGIO 
projekteket, az ecoplus-International ajánlatait, az Interreg keretében megvalósuló pro-
jekteket és a gazdasági kamarák ajánlatait.

Tartományi vezetők és polgármesterek Kittsee 
településen, az Európa központi régiójára 
vonatkozó CENTROPE projekt szerződésének 
aláírásakor
www.centrope.info
pgo.centropemap.org

a stratégiák rövid áttekintése
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3 Eredmények fő régiók 
 szerint

Bevezetés
Alsó-Ausztria öt fő régióra van felosztva. Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel és 
Mostviertel fő régiók történelmileg kialakult térségek, amelyek erősen belevésődtek a 
köztudatba. Alsó-Ausztria középső része kiegészítő térségi egységként az utóbbi években 
keletkezett.	Ehhez	az	a	fejlődési	folyamat	adta	az	ösztönzést,	amelynek	során	St.	Pölten	
tartományi székhellyé vált.

A régiót képviselő, a tartomány által finanszírozott és az Európai Unió által támogatott 
regionális vezetőség megpróbálja továbbfejleszteni a különböző fő régiók különleges 
erősségeit.	E	téren	különösen	nagy	hangsúlyt	kapnak	az	ún.	endogén	potenciálok”.	Ez	azt	
jelenti, hogy megpróbálják az alsó-ausztriai régiók egyedülálló sajátosságait nem csak 
megtartani, hanem a lakosság boldogulása érdekében sikeres gazdasági és regionális fej-
lesztési projektek keretében ki is használják azokat.

Ez által a fő régiók kitöltik a tervezési folyamatban fellelhető intézményi hézagokat, ame-
lyek korábban léteztek az egyes községek és a tartomány között. A regionális fejlesztési kon-
cepciók kidolgozásával a régiók eszközhöz jutnak, hogy elérhessék a következő célokat:

•	 az	értéktermelés	fokozása	regionális	szinten;
•	 az	életszínvonal	javítása;
•	 gazdaságilag	vonzó	helyszínek	létesítése;
•	 innovatív	projektek	támogatása;
•	 a	nemzetközi	versenyképesség	fokozása.

A lakosság kivétel nélkül nagy érdek-
lődéssel kíséri a megélhetésről való 
gondoskodással kapcsolatos témákat. 
Hogyan és hol fogunk dolgozni, mi 
a helyzet az egészségügyi és az élel-
miszerellátással? Milyenek lesznek a 
forgalmi összeköttetések a jövőben, 
milyen lesz a lakáskínálat, a képzési 
lehetőségek, a gyermekgondozási in-
tézmények? Mire számíthatok öreg-
koromban? 

Az „alsó-ausztriai WIN stratégia“ 
megadja a válaszokat a fő régiók 
szintjén és két áttekinthető téma ke-
retében („Tartózkodási hely és elér-
hetőség“ és „Élet a régióban“) össze-
foglalja	a	jövőbeni	fejlődés	súlyponti	
kérdéseit. 
 

eredmények fő régiók szerint
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WALDVIERTEL fő régió

A régió határai
Waldviertel fő régió Alsó-Ausztria északnyugati részén terül el és Gmünd, Horn, 
Waidhofen/Thaya,	Zwettl,	 illetve	Gföhl	bírósági	 terület,	 valamint	kremsi	 járás	körzetei	
alkotják azt.

Waldviertel bizonyos távolságra fekszik Bécs, Linz és Budweis nagyvárosoktól, ezért kü-
lönleges önállóságával tűnik ki. A három említett várossal folytatott kulturális csere és 
a gazdasági ösztönzések hozzájárulnak a terület dinamikus továbbfejlődéséhez. Ugyan-
ilyen fontos feladat megerősíteni a Waldviertel városcsoportot, amely a régió települése-
inek	együttműködése	révén,	az	elsőrendű	fontosságú	ellátási	feladatoknak	köszönhetően	
(a peremterületekre és a közbenső térségekre vonatkozóan is) még jobban formálható. Az 
idegenforgalom	terén	lendületet	adhat,	ha	még	jobban	kihangsúlyozzák	a	természeti	és	
természetes térségi adottságokat, azok északi tisztaságával egyetemben.

Erősségek és esélyek

Népesség- és településfejlesztés 
A környező természeti térségnek, az alacsony földáraknak, valamint a vonzó városképek-
nek	köszönhetően	Waldviertel	58%	tartós	letelepedésre	alkalmas	területtel	a	lakhatás	és	
a szabadidő tekintetében jelentős értéket képvisel magas életszínvonallal. A letelepedők 
számának fokozására a helységek központjaiban meglévő épületek kihasználása ad lehe-
tőséget.	Ösztönzést	adhat	az	infrastruktúra	javítása,	a	városépítészetileg	csúcsminőségű	
településfejlesztési projektek és a fő helységek megerősítése. Az energiatakarékos építé-
si módok is fontos szerepet játszanak.

Gazdaság és foglalkoztatás
Budweis,	 a	 Gmünd-Schrems	 gazdasági	 térség,	Waidhofen/Th,	 Horn	 és	 Zwettl	 közelsé-
ge, valamint a kis- és középvállalatok jelentős alkalmazkodó- és fejlődőképessége óriási 
plusz előnyként esik a latba. A régió ezen kívül az agrárgazdaság magas részarányával, 
nagy	múltú	textil-	és	üvegiparával,	a	finommechanikai	ágazattal,	mindenek	előtt	pedig	
az elektromos és a híradástechnikai ipar vezető üzemeivel tűnik ki. Jól kihasználhatók a 
jelentős helyi és a fejlesztési lehetőségek, mivel az ajánlat-kidolgozás és az értékesítés 
terén	a	súlyponti	területet	a	régiók	képviselik.

Közlekedés
A	már	meglévő	 országos	 úthálózat	 és	 a	 kremsi	Duna	 kikötőhöz	 vezető	 bekötőút,	 de	 a	
folyamatosan zajló bővítési munkák is Waldviertel, mint telephely mellett szólnak. Ér-
vényes ez a régión belüli, valamint a központok és a szomszédos országok felé irányuló 
tömegközlekedési lehetőségek bővítésére is.

Szociális infrastruktúra
Központi	kórházak	és	gyógyászati	intézmények	állnak	rendelkezésre.	A	kellő	számú	gon-
doskodási	lehetőségnek,	valamint	az	egészségügyi	és	öregségi	ellátás	-	mint	súlyponti	te-
rület - megfelelő koncepcióinak köszönhetően a régió „egészségesen” tekinthet a jövőbe. 
A példás családgondozói hálózat és az ellátás biztonsága szintén a régió nagy erősségei 
közé tartozik.
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Ellátási és hulladékeltávolítási infrastruktúra
Bizonyos energiaforrások - pl. biomassza és vízi energia - jelentős mennyisége, továbbá 
a hulladékgazdálkodási intézkedések támogatása a régió javára vállnak. Nagy lehetősé-
geket biztosít a biomassza optimális felhasználása, a saját komposztálás, a helyi hulla-
dékkezelő berendezések, az energiafogyasztás csökkentése és a visszatartási területek 
kialakítása.

Természeti térség és környezet
Változatos topográfiájának köszönhetően Waldviertel fő régió bővelkedik vonzó tájakban. 
A tájvédelmi és természeti térség rendkívül nagy potenciállal rendelkezik, teret biztosítva 
állatok és növények számára. A fejlesztési lehetőségek közé sorolhatjuk a tájjellegű turiz-
must,	a	városközeli	üdülőhelyeket,	de	a	megújuló	energiahordozók	használatát,	a	térség	
tartós és ökológiai módszerekkel történő használatát, valamint a természetvédelmi terü-
leteket is.

Turizmus és városközeli üdülés, kultúra 
A jövőt illetően Waldviertel a táj minőségére és a Waldviertel“ márka névén már ismert 
természetvédelmi területekre alapozhat. Vannak kerékpár-, kiránduló- és lovaglóutak, 
első	rangú	golfpályák,	tematikai	útvonalak,	változatos	megművelt	táj,	kulturális	rendez-
vények, helyi kirándulási célpontok, továbbá megfelelő a kínálat az üdülési, szeminári-
umi,	 valamint	egészségügyi	és	 ifjúsági	 turizmus	 terén.	További	 sikereket	úgy	érhetünk	
el, ha professzionális hálózat formájában kínáljuk fel az ajánlatokat, az ajánlatok kidol-
gozásánál és az értékesítésnél a régiókat tartjuk szem előtt, továbbá vezérprojekteket 
alkalmazunk. 

Mező- és erdőgazdálkodás
A régióra jellemző márkák, a faanyagkészletek, a tájvédelem és az ökológiai szolgálta-
tások, a fennálló kiváló értékesítési lehetőségek és a szakspecifikus képzés lehetőséget 
teremtenek a munkavállalásra és a biztos megélhetésre. Sikert ígér az agrártermékek 
sokfélesége, a különleges földművelési módszerek és a mezőgazdaság terén a közvetlen 
értékesítés, a bio-földművelés, a biogén nyersanyagok nemesítése és a beszerzési lehető-
ségek	kombinációi	révén	létrejövő	új	munkahelyek.

EU-bővítés/integráció
Ezen	a	téren	a	régió	a	vidéki	térségben	és	a	központokban	regionális	súlyponti	területek-
kel, valamint jelentős munkaerő-potenciállal tűnik ki. Lehetőségeket kínál a határokon 
átívelő munkamegosztás, a határokon átívelő hálózatok és együttműködés révén meg-
valósuló piacbővítés, a határokon átívelő idegenforgalom fejlesztése, az idegenforgalmi 
együttműködések és mindenek előtt a „fejekben lévő határok” leépítése, amelyek megha-
tározzák az együttélés mindennapjait.

Pillantás előre – Waldviertel jövőjébe 

„Kellő távolságra a nagyvárosoktól, azonban elég közel ahhoz, hogy azokat kihasznál-
hassuk” – Waldviertel stratégiájának ez a jelmondata kifejezésre juttatja, hogy a régió 
régi hagyományokkal rendelkezik az önállóság terén. Öntudatosság a központi térségek-
kel szemben sokakat vonzó életszínvonallal. Könnyebb elérhetőségének köszönhetően 
egyre többen használják ki e gazdasági-, lakó- és szabadidős övezet előnyeit.

a waldviertel eredményei

Az infrastrukturális létesítmények, és a 
jobb kínálat a tömegközlekedés terén a 
menetidő csökkenését eredményezi.

megvalósult pl.:
Busz gyorsjárat:
•	 Menetidő-megtakarítás	St.	Pölten	irányába
-	Gmündből:	kb.	1	óra
- Zwettlből: kb. 2 óra

Vasúti összeköttetések:
•	 Gmünd	–	Bécs	(FJ-pályaudvar):

- A gyorsjárati összeköttetések számának 
növelése	napi	7-ről	10-re

Közúti összeköttetések:
•	 Gmünd/Zwettl	–	St.	Pölten
-	az	S	33	Krems	–	St.	Pölten	és	a	B	37/B	38	út	

bővítése révén a menetidő csökkenése kb. 
40 perccel

•	 Gmünd/Zwettl	–	Bécs
-	az	S5	Stockerau	–	Tulln	–	Krems	és	a	B	37/B	
38	út	bővítése	révén	a	menetidő	csökkené-
se kb. 50 perccel

•	 Waidhofen/Thaya	–	Bécs
-	A	Stockerau	–	Ziersdorf	–	Horn	B	2/B	4	út	

bővítése révén a menetidő csökkenése kb. 
25 perccel

tervezés alatt, pl.
Vasúti összeköttetések:
-	 A	FJ-vasútnak	a	tullnerfeldi	nyugati	vasútvo-

nallal való összekapcsolása révén a vonatok 
beérkezhetnek közvetlenül a nyugati 
pályaudvarra és a későbbi főpályaudvarra. 
A menetidő csökkenése Bécs nyugati és déli 
részén	kereken	30	perccel.

Közúti összeköttetések:
-	 A	Stockerau	–	Horn	–	Schrems/Waidhofen/
Thaya,	B	2/B4	további	bővítése;	a	menetidő	
kb.	15	perces	csökkenése	a	maissaui	
megkerülőút	és	az	előzősávok	létesítése	
révén.

-	 A	Zwettl	–	Vitis,	B	36/B	38	bővítése,	
megkerülőutak,	a	menetidő	kb.	15	perces	
csökkenése	St.	Pölten	és	Bécs	irányában
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Példa stratégiai térképekre

Példa stratégiai térképekre

A helyszín és az elérhetőség formálja a gazdaságot és a munkalehe-
tőségeket a körzetben. Az infrastrukturális bővítéseknek köszönhe-
tően	a	központi	térségekbe	való	utazás	időtartama	akár	30	perccel	
is lerövidül. A helyszín aktív célirányos marketingje révén tovább 
növelhető	annak	gazdasági	értéke.	Erre	példaként	hozhatjuk	fel	19	
község összefogását ipari területek értékesítésére a „Helyszín: aktív” 
projekt keretében.

A régióban fellelhető értékes nyersanyagok biztosítják a fenntartható 
mezőgazdaságot, az arra épülő üzletágak működését és ez által a vidé-
ki térség fennmaradását. 

Élet a régióban
Az iskolai helyszínek biztosítása és a kiegészítő képzés lehetőséget 
biztosítanak a fiataloknak arra, hogy a régióban maradjanak.

Az egészségügyi és ellátási intézményekbe egyre nagyobb beruházá-
sokat	fognak	eszközölni	széles	körben.	Ez	biztonságot	nyújt	minden	
életszakaszban.

A turizmus terén megvalósított ösztönzési projektekkel és egyedül-
álló	megművelt	területeivel	Waldviertel	kiváló	hely	a	megújulásra,	a	
gyógyulásra és a kikapcsolódásra. Egyre több vendég is felfedezi eze-
ket az előnyöket.

Az elmélettől a WIN projekt gyakorlati megvalósításáig

Az eredményt konkrét projektek példáin szemléltetjük és tesszük „kézzel foghatóvá”. Al-
só-Ausztria	tartomány	már	a	múltban	is	kezdeményezett	vezérprojekteket,	illetve	támo-
gatta	a	regionális	projekteket.	Példák	projektekre:
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Waldviertel: Projekty v regióne 

Tartományi kiállítás 2009 és kísérőprojektek
„Európa szívében” – így szól az ideiglenes elnevezése annak a 2009. évi határokon átívelő  
tartományi kiállításnak, amely fontos ösztönzésül szolgál, és sok látogatót vonz majd Waidhofen/Th 
és Horn régióba. Az előkészületek már folyamatban vannak.

Sole-Felsenbad fürdő, Gmünd
Fürdeni, mint a tengerben. 2006. decemberi megnyitását követően a tartomány minden részéből  
már több mint 200 000 látogató használta az attraktív szabadidős létesítményt.  

Sonnenplatz – kísérleti lakások Waldviertelben
Megvalósult a kivitelezés első lépcsője modern passzív házakkal. Ez által Waldviertel a „Jövő  
építését“ is az élenjáró körzetek közé tartozik.

Egészségturizmus – vezérprojektek a traunsteini 
gyógyászati központban és az ottenschlagi  
egészség-központban

A két wellness-projekt építése gyors tempóban halad. Traunsteinben létrejön egy gyógyászati, 
Ottenschlagban pedig egy egészségügyi központ. Mindkét projektet támogatja a tartomány és azok 
170 új munkahelyet teremtenek.

Célirányos lakásépítési támogatás Waldviertel 
elvándorlással sújtott községeiben

A tartományi kormány még tavaly döntést hozott a lakásépítésre rendelkezésre álló eszközök 
célirányos használatáról, hogy megakadályozza az elvándorlást a vidéki településekről.

Telephely: a gazdasági telephelyek aktív értékesítése 
Waldviertelben

Ipari területeik közös értékesítésével a fő közlekedési tengelyek mentén fekvő 19 waldvierteli község 
új utat jár be a településfejlesztés terén. Jól látható mindenki számára és már meghozta az első 
erőfeszítések gyümölcsét. www.standort:aktiv.at

„Várak – apátságok – kastélyok” – értékesítési 
kezdeményezé

A tartomány határán túlmutató közös kulturális örökség a régió egyik sajátossága. Ezek a kulturális 
kincsek már most évi 2 és fél millió látogatót vonzanak. Most már van egy új prospektus, térképek  
és megfelelő jelzőtáblák, valamint egy háromnyelvű honlap az Interneten. 

Krems – Gföhl – Zwettl közúti bővítés, maissaui 
megkerülőút, zwettli megkerülőút

A terveknek megfelelően Waldviertelben, a két fontos tengelyvonal mentén, további létesítmények 
kivitelezése valósul meg. Ezáltal tovább csökken a menetidő a központok irányába és javul az 
elérhetőség.

Biztonsági Központ Allensteig-ban.Av
Az Allensteigi katonai gyakorlótér kiépítése nemzetközi biztonsági központá. Egy Vezérimpulszus a 
összes Waldviertel számára.

Éghajlati szövetség a waldvierteli súlyponti  
régióban

Számos egymáshoz kapcsoló tevékenységgel tudatosítják az emberekben, hogy gondosan kell 
bánni a korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrásokkal. Példának okáért Waidhofen/Th. 
körzetben 15 község az éghajlattal kapcsolatban becsvágyó célokat tűzött ki maga elé. Egy lépés az 
energia szempontjából önellátó régió megteremtése felé.

Waldvierteli tartományi klinikák és az allentsteigi 
ideggyógyáaszti rehabilitációs központ létesítése

A körzet kórházaiba eszközölt beruházásokkal sok évre előre biztosított a kimagaslóan jó orvosi 
ellátás. Az új allentsteigi központtal a fekvőbeteg-gondozás terén biztosított a teljes körű 
ideggyógyáaszti ellátás Waldviertelben.

Szakfőiskolai tanfolyamok Gmündben, valamint 
Waidhofen/Th Kremsben

Mind ez bővíti a decentralizált képzési lehetőségeket, így a fiataloknak nem kell ingázniuk, ha  
tanulni akarnak.

Tartományi nyugdíjas otthonok és gondozóházak 
bővítése:
Waidhofen/Th, Raabs/Th, Litschau példája

A legmodernebb szociális otthonok állnak rendelkezésre. A rövid idejű felvétel lehetőségével 
rugalmasan reagálunk az emberek igényeire. 

„Víz alatti gazdagság” természetvédelmi park 
Schrems

Új vonzerőt jelent a régió jellemző növény- és állatvilágába való izgalmas bepillantás. A park 
közelebbre hozza a régiót a vendégek számára, és számos látogatót vonz a régióba.

Loisium vinotéka és szálloda, Langenlois
A borturizmus Mekkája évi 75000 látogatót számlál, akik élvezik, hogy összekapcsolhatják a  
modern építészet adta lehetőségeket a kiváló borokkal.

a waldviertel eredményei
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WEINVIERTEL fő régió

A régió határai
Weinviertel fő régió Alsó-Ausztria északkeleti részén fekszik és Gänserndorf, Hollabrunn, 
Mistelbach és Korneuburg körzetek, valamint Gerasdorf község (Bécs környéki járás) al-
kotja azt.

Erősségek és esélyek

Népesség- és településfejlesztés 
A népesség alakulása enyhén növekvő tendenciát mutat. A régióban az átlagosánál na-
gyobb	a	tartós	letelepedést	biztosító	térségek	aránya	(82%),	magas	lakó-	és	szabadidő-
értékkel,	továbbá	vonzó	helységekkel	és	városképekkel.	Bécs,	Brno	és	Pozsony	közelsége,	
valamint a régió kedvező topográfiai adottságai rendkívül pozitívan hatnak. A még na-
gyobb	letelepedési	kedvet	az	infrastruktúra	javítása,	a	városépítészetileg	csúcsminőségű	
településfejlesztési projektek, a multifunkcionalitás és az aktív földbirtok politika ösztön-
zi. Az energiatakarékos építési módok és a közlekedés mellőzése szintén a fontos témák 
közé tartozik.

Gazdaság és foglalkoztatás
Weinviertel fosszilis energiahordozókból értékes forrásokkal rendelkezik. A mezőgazda-
sági	termékek	skáláját	a	nagy	múltú	élelmiszer-	és	fogyasztásicikk-ipar	színesíti.	
Az	adaptálódásra	és	fejlődésre	képes	vállalatok,	a	kedvező	telekárak,	és	az	újjászervező-
dés stádiumában lévő hatékony oktatási rendszer azt eredményezi, hogy átlagon aluli a 
munkanélküliek száma. A jelentős helyi és fejlesztési potenciálok tovább bővíthetők a 
következők	 révén:	 az	 ajánlat-kidolgozás	és	 értékesítés	 súlyponti	 részeinek	áthelyezése	
a	régiókba;	együttműködési	hálózatok;	„ügyfélcsalogatók”;	ingázás	elvándorlás	helyett,	
továbbá	„puha”	helyszíni	tényezők	és	fejlesztési	súlypontok.	

Közlekedés
A	meglévő	országos	közúthálózat,	a	tervezett	A5	északi	autópálya	és	az	S1	gyorsforgalmi	
körgyűrű,	 továbbá	az	S8	Marchfeld	gyorsforgalmi	út	 -	 egy	átfogó	bővítési	program	ré-
szeként - javítják az elérhetőséget és tartósan megváltoztatják a helyszíni feltételeket. 
Ide tartozik a keleti autópálya marcheggeri ágának bővítése is. A régió számára azonban 
nagyon fontosak a közlekedés elkerülésével és áthelyezésével kapcsolatos stratégiák is.

Szociális infrastruktúra
Rendelkezésre	állnak	központi	kórházak,	továbbá	a	Bad	Pirawarth	gyógyászati	és	rehabili-
tációs	központ.	Az	integrált	egészségügyi	tervezésnek,	a	kellő	számú	gondoskodási	lehe-
tőségnek, továbbá a képzési és továbbképzési kínálatnak köszönhetően a jövőben ez a fő 
régió	nagyon	előkelő	helyet	foglalhat	el.	Weinviertel	erőségei	közé	tartozik	az	elsőrangú	
gondozói	hálózat	(családgondozás)	és	az	ellátás	magasfokú	biztonsága	is.

Ellátási és hulladékeltávolítási infrastruktúra
A	 régió	 jó	 szövetségi	 struktúrákkal,	 a	 hulladékgazdálkodási	 intézkedések	 községszintű	
támogatásával, továbbá a marchfeldi kőolaj- és földgázlelőhelyekkel tűnik ki. Említésre 
érdemesek még a visszatartási térségek, a biomassza-potenciál, a szélenergia, a saját 
komposztálás és az energiafogyasztás csökkentése érdekében tett lépések is.



29

a weinviertel eredményei

Természeti térség és környezet
Az érintetlen természeti táj nagy részarányának köszönhetően Weinviertel elegendő 
életteret biztosít állatok és növények számára, gondoskodik a városi régiók lakóinak üdü-
léséről és pihenéséről, tájai nagy vonzerőt jelentenek, és bőven akad látnivaló is. A termé-
szeti térség további erőssége a tájjellegű turizmusban, a városközeli üdülőhelyekben és a 
megújuló	energiahordozók	fokozott	használatában	rejlik.	De	ide	sorolhatjuk	a	stratégiai	
környezetvédelmi koncepciókat, valamint a térségek tartós és ökológiai jellegű haszná-
latát is.

Turizmus és városközeli üdülés, kultúra 
A kirándulóturizmus kínálatai vonzzák a turistákat (Bécs-közeli üdülőhelyek). Ebbe a kör-
be tartozik a Thaya¬tal és a Donauauen nemzeti park, a Leiser Berge természetvédelmi 
park és a March – Thaya – Auen, a Laa fürdő, a bortermelés a hozzátartozó borpincés 
utcákkal	és	kiskocsmákkal,	a	kerékpár-,	kiránduló-	és	lovaglóutak,	a	tematikus	útvonalak	
és Weinviertel változatos megművelt területei is. Az idegenforgalom tovább élénkíthető 
a kínálatok professzionális hálózatba szervezése, továbbá a kínálatok kidolgozása és a fő 
értékesítési területek régiókba történő áthelyezése révén. A vezérprojekteknek köszön-
hetően a régión belül növekszik az értéktermelés és plusz bevételi lehetőségek adódnak.

Mező- és erdőgazdálkodás
A régiót a bortermelő terület, az „éléstár”, a zöldségtermelés és a mezőgazdasági terme-
léshez kedvező éghajlat fémjelzi. A tájvédelmi intézkedéseknek, az ökológiai szolgáltatá-
soknak,	a	létesített	értékesítési	lehetőségeknek,	valamint	a	szakirányú	képzési	formáknak	
köszönhetően adottak a lehetőségek a munkavállalásra és az egzisztencia megteremtésé-
re. További lendületet adhat a fejlődésnek és javíthatja a foglalkoztatási mutatókat az ide-
genforgalmi lehetőségek bővítése, a közvetlen értékesítés, a bio-földművelés, a biogén 
nyersanyagok használata és a mezőgazdasági termékek sokfélesége. A beszerzési lehető-
ségek különböző kombinációi bevételi forrásokat biztosítanak a mezőgazdaságban.

EU-bővítés/integráció
Weinviertel évek óta következetesen a határokon átívelő fejlesztési stratégiák (EUREGIO) 
mellett tör lándzsát. Együttesen hasznosítják a népesség dinamikus növekedését, vala-
mint	 a	 természeti	 térség	 és	 a	munkaerő	 nyújtotta	 lehetőségeket.	 A	 határokon	 átívelő	
munkamegosztásból adódó költségelőnyök realizálásához és a piacbővítések megvaló-
sításához hálózatokra és együttműködésre van szükség. Érvényes ez az idegenforgalom 
régióközi fejlesztésére nézve is. Ezek a szoros funkcionális összefüggések erősítik a vidéki 
térséget és a központokat.

Pillantás előre – Weinviertel jövőjébe

A	 cél	 kombinálni	 Weinviertel	 vidéki	 régióinak	 életminőségét	 Bécs,	 Brno,	 Pozsony,	
Znojmo, Břeclav és Malacky városok lehetőségeivel és tudatosan erősíteni a funkcionális 
térségek közti vonzásterületeket. A városok fejlődését és pozícióit célirányosan fogják 
kihasználni Weinviertel javára. Technológiaorientált agráripari városcsoport fejlesztése 
révén	létrejön	a	kapcsolat	a	régióban	a	gazdaság	és	a	képzés	között,	új	impulzusokat	adva	
a mezőgazdaságnak és a foglalkoztatásnak. A rendkívül jó minőségű élelmiszerek, vala-
mint	a	minőségi	borászat	kihangsúlyozása	a	 tájfenntartással	és	a	mezőgazdasági	 turiz-
mussal kombinálva óriási fejlesztési lehetőségeket rejt magában. A nyitott határoknak 
köszönhetően Weinviertel vonzó napi kirándulási célpont. A három nagyváros közvetlen 
közelségéből	a	wellnessipar	és	a	kultúra	éppen	úgy	profitál,	mint	az	egyre	fontosabbá	váló	
borturizmus.

Az infrastrukturális létesítmények, és a 
jobb kínálat a tömegközlekedés terén a 
menetidő csökkenését eredményezi.

megvalósult, pl.
Busz gyorsjárat:
•	 Menetidő-megtakarítás	St.	Pölten	irányába
-	Mistelbachból	kb.	30	perccel
-	Laa/Thayaból	kb.	25	perccel

Vasúti összeköttetések:
•	 Laa/Thaya	–	Bécs	központ
 Az összeköttetések számának megduplázása 
és	kb.	15	perc	menetidő-megtakarítás

•	 Mistelbach	–	Bécs	központ
 Az utazási idő csökkenése és az összekötte-
tések	számának	növelése	24-ről	34-re

Közúti összeköttetések:
•	 Mistelbach	–	St.	Pölten
	 Az	S5	Stockerau	–	Tulln	–	Kollersdorf	útsza-
kasz	bővítése	révén	az	S33	gyorsforgalmi	
úttal	a	menetidő	kb.	25	perces	csökkenése

tervezés alatt, pl.
Közúti összeköttetések
•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	Bécs
	 Az	A5	északi	autópálya	és	az	S1	gyorsforgal-

mi körgyűrű bővítése révén a menetidő kb. 
15	perces	csökkenése

•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	St.	Pölten
	 A	traismaueri	Duna-híd,	az	S1	Korneuburg	
–	Wolkersdorf	útszakasz,	az	A5	északi	autó-
pálya	és	a	mistelbachi	megkerülőút	bővítése	
révén a menetidő kb. 25 perces csökkenése

•	 Marchfeld	–	Bécs	Schwechat	repülőtér/Bécs	
déli része

	 Az	S1	Schwechat	-	Süßenbrunn	útszakasz	
és	az	S8	marchfeldi	gyorsforgalmi	út	
megépítése révén a menetidő kb. 45 perces 
csökkenése
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Gazdasági színhely és elérhetőség
Infrastrukturális fejlettségének és jó elérhetőségének köszönhetően 
Weinviertelben lehetőség kínálkozik átfogó gazdasági fejlesztésre. 
Ide soroljuk:
•	 a	nemzetközi	 fejlődési	 tengelyek	 (Bécs	 -	Brno,	Bécs	–	Korneuburg	
-Hollabrunn	–	Znojmo,	Bécs	–	Marchegg	–	Pozsony)	mentén	fekvő	
városközi	székhelyek	bővítését;	

•	 Mistelbach,	 Hollabrunn,	 Marchegg,	 Wolkersdorf,	 Korneuburg,	
Stockerau és Gänserndorf gazdasági székhelyek ösztönzési funkci-
ójának	kihasználását;	

•	 a	dél-morvaországi	Brezlavval,	valamint	a	Malacky	–	Euro	Valley	tér-
ségben fekvő gazdasági zónákkal folytatott együttműködési straté-
giákat;

•	 a	Poysdorf,	Wolkersdorf	és	Marchegg	térségében	fekvő	Ecoplus	gaz-
dasági parkot, a Strasshof ipari zónát és a Hollabrunn, Mistelbach, 
Gänserndorf és Strasshof körzetében található RIZ ösztönzési léte-
sítményeket.

Élet a régióban
A határokon átívelő kulturális örökség, a várak és kastélyok, az egész-
ségügyi és wellness kínálat, továbbá a természetvédelmi és nemzeti 
parkok	révén	a	régió	változatos	programokat	kínál.	A	Centrope	régi-
óban folytatott együttműködések (kastélyok, borutak, kerékpáros kí-
nálatok) tovább gazdagítják a lehetőségek tárházát. A lakó- és élettér 
minőségét	tovább	javítják	a	Bad	Pirawarth	és	a	Laa	a.d.Th	ösztönzé-
si projektek, a tengelyek mentén fekvő zöldterületek fenntartásába 
eszközölt beruházások, a földművelésre rendkívül alkalmas terület 
(bor, hagyma, burgonya) széleskörű megművelése révén biztosított 
gazdasági és ökológiai stabilitás, valamint a szél- és bioenergia fel-
használása	terén	kifejtett	úttörő	tevékenységek.	A	fiatalokat	vonzza	
az egészségüggyel, a wellnessel, a borászattal, az élelmiszeriparral, a 
bioenergiával és a biotechnológiával kapcsolatos oktatási lehetősé-
gek kedvező megoszlása.

Az elmélettől a WIN projekt gyakorlati megvalósításáig

Konkrét projektek példáin szemléltetjük és „tesszük kézzel foghatóvá” a stratégiák és 
koncepciók eredményeit. Néhány már megvalósított projekt jó példaként szolgál ennek 
szemléltetésére:

Példa stratégiai térképekre

Példa stratégiai térképekre
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Weinviertel: Projekty v regióne 

Tartományi klinikai létesítmények  
Weinviertelben 

A mistelbachi központi kórházzal, a gänserndorfi gyógyászati központtal és az egészségügyi dolgozók 
képzési központjával gondoskodunk az optimális egészségügyi ellátásról és éppen 1 500 munkahely 
megteremtéséről. 

Kiszerelés 
S2 gyorsvasút Wolkersdorf-Mistelbach-Laa/Th
Stadlau – Marchegg keleti vasút
A5 északi autópálya
S1 bécsi körgyűrű, lobbaui kereszteződés 
S8 marchfeldi gyorsforgalmi út

Döntés született a fontos közlekedési tengelyek megépítéséről, illetve bővítéséről, így nem csak az 
egyes területek elérhetősége javul, hanem lényegesen jobb helyszíni feltételek is adódnak Weinviertel 
számos községe számára.

Az Alsó-Ausztria vidék vállalta az elófinanziroszast a xy gyorsforgalmi útnak hogy az épitkezés 2015 
helyet már 2011-ben tud kezdödni.

A helyszínek együttműködése az S8 és az A5 
közlekedési tengelyek mentén

A fontos kereskedelmi tengelyek mentén a községek közösen munkálkodnak lakó- és ipari területeik 
optimális fejlesztésén, illetve értékesítésén.

Fürdő és szálloda Laa/Th
A Laa fürdő a régió vezető idegenforgalmi vállalataként immár öt éve az üdülés, a kikapcsolódás és a 
szabadidő-eltöltés innovatív oázisa. Sikertörténet egész Weinviertel számára.

Bad Pirawarth gyógyáaszti és rehabilitációs 
központ

A századforduló óta ismert fürdőhely hasznosítani tudta régi hagyományait. A gyógyászat magas 
színvonalával és a kényelmes szállodákkal a régió egészét érintő értékalkotás valósul meg.

Poysdorfi golfpálya
A Veltlinerland Poysdorf golfpálya 2006-ban elnyerte az Ausztria Legjobb új golfpályája kitűntetést. 
Mintha a weinviertleri tájat az Isten is a golfjátékra teremtette volna.

Területi borászat – Best of Weinviertel
Csak egy példa arra, hogyan lehet minőségi termékekkel vendégeket csábítani a régióba és közvetlen, 
illetve közvetett formában sokaknak munkát adni.

Minta-gazdasági park Wolkersdorf
A gazdasági park jelenleg különösen dinamikusan fejlődik, mivel területe közvetlenül az építés alatt álló 
A5 északi autópálya és a S2 gyorsvasút mentén fekszik.

Maissaui ametiszt-központ
A világ legjelentősebb ametiszt-lelőhelye 2005 óta egyre nagyobb idegenforgalmi jelentőségre tesz  
szert és vonzza a hazai, illetve külföldi vendégeket a régióba.

Wagrami német nyelvi kompetencia-központ
A tartományi nyelvoktatási offenzíva keretében több ezer gyermek tanul Alsó-Ausztriában csehül, 
szlovákul és magyarul. A cél a nyelvi határok megszűntetése az egyesült Európában. A központban a 
gazdasági élet szereplői számára is tartanak nyelvtanfolyamokat.

Marchfeldi védőgát
Bár ez egy műszaki jellegű építmény, azonban óriási az ökológiai jelentősége. Jó példa arra, hogy az 
emberi beavatkozás a természetbe úgyis megvalósulhat, hogy a fajok száma növekszik.

A Hof-kastély revitalizációja
Ahol hajdanán a Habsburgok tartottak fényes ünnepségeket, ott napjainkban egyedülálló barokk 
élményvilág bontakozik ki a világ minden tájáról ideérkezett vendégek számára. 

Lassee Ökopark
A tervezett kommunális és ökológiai hulladékgazdálkodási központ támogatja majd a községeket és a 
regionális kezdeményezéseket a fenntartható gazdasági fejlődés megvalósításában.

A járműipari településcsoport támogatja a 
meglévő vállalatokat.

A csoport célja az ipar, a rendszerszállítók, az alkatrészszállítók, valamint a kutatás és fejlesztés 
együttműködésének megteremtése. A csoport nem csupán a régió járműipari beszállító cégeire 
összpontosít, hanem a forgalmi útvonalak, illetve forgalomirányítási rendszerek jövőjére is.

Az EUREGIO forszírozza az együttműködést  
Szlovákia és Csehország szomszédos körzeteivel.

A Weinviertel - Dél-Morvaország - Nyugat-Szlovákia EUREGIO 10 éve határokon átívelő témákkal, 
továbbá gazdasági és szociális feladatok megfogalmazásával foglalkozik. Számos projekt és partneri 
együttműködés példázza, mekkora lehetőségek rejlenek a szomszédos országokkal folytatott 
együttműködésben.

a weinviertel eredményei
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Alsó-Ausztria középső része, 
mint fő régió

A régió határai
Az „Alsó-Ausztria középső része” fő régió Wachautól Bécs város széléig terjed, délen pe-
dig	Stájerországgal	határos.	A	régió	St.	Pölten	tartományi	székhelyből,	Krems	a.d.	Donau	
szabad	 városból,	 a	 St.Pölteni	 körzetekből	 (vidék),	 Tulln	 és	 Lilienfeld	 településekből,	 a	
kremsi körzet (vidék) részeiből és a Bécs-környéki részekből, valamint Melk körzet három 
községéből áll.

Erősségek és esélyek

Népesség- és településfejlesztés
St.	Pölten	város	kivételével	Alsó-Ausztria	középső	részének	valamennyi	körzetében	a	né-
pesség növekedése figyelhető meg. A növekedés különösen jelentős a tullni körzetekben, 
Bécs környékén és a st. pölteni vidéken. A letelepedési kedv „hajtómotorja” az oktatás 
magas	színvonala,	továbbá	több	elsőrangú	szolgáltatási	helyszín	jól	elérhetősége.	

Gazdaság és foglalkoztatás
A fő régióban a gazdasági teljesítmény minden vállalati kategóriában pozitívnak mondha-
tó. Bizonyos ágazatokat (a szolgáltatási szektor valamennyi ágazatát), valamint az alkal-
mazottak számát tekintve a növekedés átlagon felüli. Ausztriai szinten a munkanélküliség 
átlagon	aluli.	Az	ágazatok	sokféleségének	fokozásával	és	kellő	számú	ipari	terület	létesí-
tésével	St.	Pölten	térségében	tovább	fokozható	a	gazdasági	fejlődés	dinamizmusa.

Közlekedés
Mind a tömegközlekedési, mind pedig az egyéni közlekedési eszközöket tekintve közleke-
déstechnikai szempontból a legjobban ellátottak a nyugati tengely régiói, valamint Bécs 
vonzáskörzete.	Tervbe	vették	a	közlekedési	infrastruktúra	további	fejlesztéseit.

Szociális infrastruktúra
Alsó-Ausztria középső része, mint fő régió, jó képzési lehetőségeket és megfelelő orvosi 
ellátást biztosít. Ez a fő régió a tudás tárházának is mondható, hiszen nagyszámban ta-
lálhatók	oktatási	 intézmények	St.	Pöltenben	és	Kremsben,	a	kínálatot	pedig	a	 tullni	és	
klosterneuburgi oktatási lehetőségek egészítik ki. 

Ellátási és hulladékeltávolítási infrastruktúra
Alsó-Ausztria középső része megfelelően ellátott energiával. A fő régió nagy részében 
biztosított a földgázellátás. Ezen kívül számos távhőerőmű is létesült. A vízügyi szövetsé-
gek és a községi berendezések már a háztartások több mint kétharmad részének vízellá-
tását biztosítják. Ezen kívül a talajvíz-készletek több mint elégségesek.

Természeti térség és környezet
A	régió	legfontosabb	és	leginkább	óvott	természeti	térségei	közé	sorolhatjuk	az	UNESCO	
világörökség	részét	képező	Wachaut,	a	Duna	völgyében	Krems	a.	d.	Donautól	Bécsig	nyú-
ló nagy madárvédelmi területeket, a Bécsi-erdőt, Ötscher egy részét délen, valamint egy 
kis	Natura	2000	területet	a	Pielachon.	Általánosságban	a	körzet	éppen	tájai	sokféleség-
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ének köszönhetően alkalmas a kikapcsolódásra. Nagy a kereslet a Bécsi-erdő lakóöveze-
teire. Körültekintő szervezésre van szükség ahhoz, hogy megvédhessük ezt a területet a 
túlvárosiasodástól.

Turizmus és városközeli üdülés, kultúra
Alsó-Ausztria	 fővárosa,	 St.	 Pölten,	 valamint	 az	 olyan	 városok,	 mint	 Krems,	 Tulln	 vagy	
Melk, illetve Stifte, gazdag kulturális programokat kínálnak. Wachauban és a Bécsi-erdő-
ben	számos	kitűnő	vendéglátóipari	egységek	működnek;	magas	a	felsőbb	osztályú	szállo-
dai	kínálat	aránya.	A	turizmus	különböző	formái	az	élvezeti/biológiai/egészség-megőrzé-
si programokkal együtt további szakosodási lehetőségeket biztosítanak.

Mező- és erdőgazdálkodás
E fő régió viszonylag nagy kiterjedésű üzemekkel rendelkezik, részben pedig magas az 
erdők aránya. Ezért átlagon felüli a fő ipari üzemek részesedése. Lilienfeld körzetében a 
parasztok az átlagosnál jóval nagyobb számban folytatnak biogazdálkodást. E fő régióban 
sokak számára fontos gazdasági bázist jelent a mezőgazdasági mellékkereset lehetősége.

EU-bővítés/integráció
Annak ellenére, hogy a régiónak nincsenek közvetlen határai a szomszédos országokkal, a 
vállalatok részéről mégis nagy érdeklődés mutatkozik a határokon átívelő tevékenységek 
iránt. Néhány régióközi projekt végrehajtása során máris sikerült értékes tapasztalatokat 
gyűjteni	az	EU-bővítés	alkalmával	csatlakozott	új	országokkal.	Említést	érdemel	még	az	
évente megrendezésre kerülő wachaui Európa-fórum is.

Pillantás előre – Alsó-Ausztria középső területének jövőjébe

Alsó-Ausztria középső része vonzó gazdasági helyszín kutatáshoz, fejlesztéshez, modern 
termeléshez	és	a	szolgáltatásokhoz;	fekvésének,	infrastruktúra-ellátottságának,	valamint	
oktatási, kutatási és kulturális intézményeinek köszönhetően nemzetközileg versenyké-
pes feltételeket biztosít a gazdasági fejlődéshez. Az intézményeknek a régió életébe való 
bevonásával a nagyvárosihoz hasonló életminőség biztosítható egyidejűleg optimális 
környezeti feltételek és kedvező költségek mellett. A térségfejlődés megkönnyíti a köz-
pontokban lévő munkahelyek elérhetőségét (policentrikus fejlődés).
 

Az infrastrukturális létesítmények, és a 
jobb kínálat a tömegközlekedés terén a 
menetidő csökkenését eredményezi.

megvalósult, pl.
Vasúti összeköttetések:
•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
 A napi összeköttetések számának növelése 
10-ről	40-re,	az	utazási	idő	csökkentése

•	 Krems	–	St.	Pölten
 Az összeköttetések számának növelése 
40%-al	és	a	menetidő	csökkenése	kb.	30%- 
al a sebesvonatok révén

•	 Krems	–	Bécs
 Az utazási idő lerövidülése és a gyorsjárati 
vasúti	összeköttetések	számának	megdup-
lázása

•	 Lilienfeld	–	Bécs	nyugati	része
 Az összeköttetések számának növelése  
8-ról	29-re	(busz	és	vasút)

Közúti összeköttetések
•	 Krems	–	St.	Pölten
	 A	menetidő	csökkenése	az	S33	út	bővítése	

révén

tervezés alatt, pl.
Vasúti összeköttetések:
•	 St.	Pölten	és	az	attól	nyugatra	eső	terület	–	

Bécs
	 Kb.	25	perces	menetidő-megtakarítás	az	új	
tullnerfeldi	nyugati	vasút	révén

•	 Tulln	(regionális	pályaudvar)	–	Bécs	 
nyugati része

	 Menetidő:	15	perc,	megtakarítás:	kb.	25	perc
•	 Tulln	(regionális	pályaudvar)	–	Bécs	

főpályaudvar
	 Menetidő:	20	perc,	megtakarítás:	kb.	30	perc
•	 Tulln	–	St.	Pölten
	 Menetidő:	15	perc,	megtakarítás:	kb.	30	perc

Közúti összeköttetések:
•	 Krems – Korneuburg – Bécs 
 Az S5 Kollersdorf – Krems és az A 22 utak 
bővítésre	révén	a	menetidő	kb.	15	perces	
csökkenése

•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
	 Az	S34	és	a	B	334	(Traisenig)	bővítése	révén	

a menetidő kb. 20 perces csökkenése

nö-mitte eredményei 
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Gazdasági színhely és elérhetőség
A	 központilag	 eltérő	 jelentőségű	 centrumok,	 St.	 Pölten	 tartományi	
székhelytől kezdve a régióközi (Krems) és regionális jelentőségű (Melk, 
Tulln, Lilienfeld) körzeti fővárosokon át, biztosítják a policentrikus 
fejlődést. A funkciók összehangolása és a községek együttműködése 
révén felhasználható azok kisugárzó ereje a teljes régió felvirágozta-
tására. Ide tartozik az is, hogy a gazdasági fejlődést nagy prioritást 
élvező	helyszíneken	kell	 összpontosítani.	A	Lilienfeld	–	St.	Pölten	–	
Krems – Tulln forgalmi összeköttetések optimalizálása és a déli részek 
(az	Alpok	nyúlványai)	St.	Pölten	térségéhez	való	kapcsolása,	valamint	
a keleti régió közlekedési összeköttetésének (tömegközlekedés) bőví-
tése és a technológiai központok továbbfejlesztése révén erősíthető a 
különböző helyszínek támogatása, kiterjesztve azt az összes régióra. 

Élet a régióban
A hagyományos településszerkezetek megtartása és a további elvá-
rosiasodás megakadályozása biztosítja a megfelelő életminőséget a 
vidéki területeken. Az Alpokalja, a Bécsi-erdő és Wachau értékes tájai, 
valamint	sokoldalú	kulturális	öröksége	olyan	életminőséggel	párosul,	
amelynek révén Alsó-Ausztria középső része, mint még fiatal régió, 
megteremtheti	 saját	 regionális	 identitását.	 A	 St.	 Pölten	 –	 Krems	 –	
Tulln	 alkotta	 háromszögben	 rendelkezésre	 álló	 magas	 színvonalú	
oktatási kínálat összehangolása biztosítja a fiatalság érdeklődését az 
adott helyszín iránt és lehetőségeket teremt a vállalkozói tevékeny-
séghez. A vízminőség biztosítása iránti elkötelezettséggel, az árvízvé-
delemmel, a gyermekgondozási intézmények és iskolák kínálatával (a 
vidéki	térségben	is),	továbbá	kulcsfontosságú	projektek	létesítésével	
(a	megújítható	energiaforrások	terén)	biztosítottnak	látszik	a	jó	meg-
élhetés.
A nagy kiterjedésű folyamatos földművelés, valamint a mezőgazdasá-
gi termékek és szolgáltatások változatos skálája erősíti a „központok 
környékét”.

Az elmélettől a WIN gyakorlatáig

Az infrastrukturális beruházásokkal és az optimális keretfeltételek megteremtésével Al-
só-Ausztria középső részének régiója – annak köszönhetően, hogy földrajzi szempontból 
az	Európát	alkotó	„új”	27	tagország	középpontjában	fekszik	–	részesedni	fog	és	aktív	sze-
repet	kíván	vállalni	e	térség	fejlesztésében.	 Ide	tartozik	az	elsőrendű	fontosságú	kelet-
nyugati	irányú	közlekedési	útvonal,	amely	garantálja	a	körzet	dinamikus	gazdasági	fejlő-
dését.	A	nyugati	autópályába,	a	nyugati	vasútvonalba,	a	Rajna	–	Majna	-	Duna	fő	hajózási	
útvonalba	 (Rotterdam-Fekete	 tenger)	 eszközölt	 beruházásokkal,	 továbbá	 a	 schwechati	
repülőtér	elérhetőségének	javításával	hosszú	távon	biztosított	a	kapcsolódás	a	nemzet-
közi vérkeringésbe.

Azonban az életszínvonalról sem feledkezünk meg, mint ahogy azt a megélhetés javítása 
terén	hozott	számos	intézkedés	is	tanúsítja.	Itt	is	érvényes,	hogy	a	projektek	konkrét	pél-
dái szemléletesebbé és „kézzel foghatóbbá” teszik a WIN stratégiai munkaeredményeit. 
Konkrét projektek:

Példa stratégiai térképekre

Példa stratégiai térképekre
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NÖ-Mitte: Projekty v regióne 

Beruházások a st. pölteni és tullni 
tartományi klinikákba

2013-tól 250 millió eurót fektetnek a st. pölteni tartományi klinikába (amely a tartomány legnagyobb kórháza) 
bővítésre és modernizálásra. A Duna-régióban található tullni tartományi klinika alapellátást biztosító kórház, 
amely a toldaléképület októberi befejezését követően több mint 400 ággyal rendelkezik majd.

Közúti létesítmények, pl.:
A1 nyugati autópálya háromsávosra 
való bővítése
S33 traismaueri Duna-híd
S34 traisentali gyorsforgalmi út
BB 334 wilhelmsburgi megkerülőút

A létesítmények erősítik a fontos fő közlekedési tengelyeket és a nemzetközi közlekedési hálózathoz való optimális 
kapcsolódás révén kihangsúlyozzák az Alsó-Ausztria középső részében található gazdasági helyszínek központi 
jelentőségét.

Kerékpárút-hálózat pl.:  
Traisen-Tristing-Gölsental

A kerékpárutak lehetővé teszik a völgyek apró részleteinek felfedezését, a legteljesebb nyugalomban. A 
kerékpársport szerelmesei számára a kultúra, a természet és a gasztronómia eredeti kombinációját kínálják. 

tullni technológiai központ
A szupermodern tullni technológiai központ (TZT) az agráripari és környezetvédelmi biotechnológiai kutatók, 
illetve vállalatok számára kereken 1500 m² laboratóriumi, illetve kereken 1000 m² irodai területet biztosít. 

Pischelsdorfi bioetanol előállító telep
Évente max. 240 000 köbméter bioetanol előállítását tervezik, amelyet azután hozzákevernek a benzinhez. Ez a 
környezetbarát üzemanyag fontos lépést jelent a levegőszennyezés elleni harcban.

Új állami főiskola Neulengbach
Az állami szakfőiskola új alsó tagozataival megnőtt a helyszín jelentősége és a községek, valamint a bécsi erdő 
(mint Bécs kapujában lévő lakóterület) vonzereje.

Árvízvédelmi példa Melk
Fekvése miatt Melket és a hozzá tartozó kataszteri községeket állandóan fenyegette az árvíz. Ezért 2010-től 
árvízvédelmi töltés fogja védeni a megművelt területeket több mint 1 km hosszan.

A mariazelli vasút fenntartása és 
modernizálása

A St. Pöltenből induló, a Pielachtalon áthaladó és a Mariazellben végződő mariazelli vasút útja során 71 viaduktot 
és hidat szel át, illetve 21 alagúton halad keresztül. Történelmi jelentőségén túl a már 1911-ben villamosított 
pályaszakasz helyi érdekű vonatként nagyon fontos a helyi lakosság számára, ezen kívül pedig a régió fontos és 
elismert turisztikai vasútvonala is.

A belváros benépesítése 

Krems, Neulengbach és Tulln az első perctől kezdve kiálltak a „Városközpontok és települések központi 
részeinek benépesítése Alsó-Ausztriában“ program mellett. A kereskedelem erősítése a városok és a települések 
központjaiban, valamint a lakásépítés célirányos támogatása a város- és településközpontok benépesítésére 
biztosítják vonzó belvárosi részek kialakítását.

Regionális innovációs központok
Az ösztönzési intézmények, pl. a kremsi RIZ, tanácsadással szolgálnak a fiatal vállalkozók és vállalatot alapítani 
szándékozók számára. Fontos és értékes segítséget nyújtanak az önállóság megteremtése felé tett úton.

Kremsi dunai kikötő
A Duna-kikötő folyamatos bővítése mozgásban tartja a gazdaságot. 2006-ban a kremsi Duna-kikötő a több mint 
800 hajóból átrakodott kereken 1,7 millió tonna rakománnyal rekord eredményt könyvelhetett el. Egyre több 
vállalat telepszik meg a kikötő közelében.

Utasbeszállító rendszer a nagy 
teljesítményű vasúthoz Tullnerfeld 
regionális pályaudvar székhelyen

A Bécs - St. Pölten nagy áteresztő képességű vasútvonal építése nagy léptekkel halad előre, különösen vonzó 
helyszínné alakítva a tullnerfeldi körzetet. A jobb elérhetőség, a központi fekvés és Bécs közelsége mind lakhatás, 
mind pedig a gazdálkodás szempontjából fokozzák a régió, mint letelepedési helyszín minőségét.

Tartományi virágkiállítás Tulln
A tullni tartományi virágkiállítás különleges látványosságnak számít a kertészeti vállalatairól ismert régióban. 
Számos látványosságával a kiállítás nem csupán „egynyári növény”, hanem minden évben újból és újból 
„kivirágzik”.

UNESCO világörökség Wachau
Wachau, mint Ausztria egyik legrégebbi kulturális tájegysége, az UNESCO-tól megkapta a világörökség kitüntető 
címet. Ezzel egy olyan kulturális tájegység előtt tisztelegtek, ahol az emberek évezredek óta harmóniában élnek a 
természettel és vonzó módon összeolvadtak azzal.

A „Krems – Tulln – Klosterneuburg” 
egyedülálló egyetemi tengely 

Egyedülálló kínálataival (pl. a klosterneuburgi elit-egyetem, a kremsi Duna-egyetem és a tullni szakfőiskolai 
központ) a régió egyre inkább nemzetközi oktatási és kutatási színhellyé válik, számos magas képesítést igénylő 
munkahelyet és képzési lehetőséget biztosítva a fiatalok számára.

nö-mitte eredményei 
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INDUSTRIEVIERTEL fő régió

A régió határai
Ezt a fő régiót a déli folyosón belüli központi helyzete és a Bécshez mért viszonylagos 
közelsége	jellemzi.	A	régió	Baden,	Bruck	an	der	Leitha,	Mödling,	Neunkirchen,	Bécsújhely	
(város)	és	Bécsújhely	(vidék)	körzeteket,	valamint	a	Bécs	környéki	területek	bizonyos	ré-
szeit foglalja magában.

Erősségek és esélyek

Népesség- és településfejlesztés
Erre a fő régióra jellemző a lakosság létszámának növekedése a fő közlekedési tengelyek 
mentén, továbbá az, hogy az átlagosnál nagyobb a lakosság képzettsége. Baden és Bécs-
újhely	körzetekben	átlagon	felüli	a	fiatalok	aránya.	E	fő	régió	keleti	részét	tömör	telepü-
lésszerkezet jellemzi.

Gazdaság és foglalkoztatottság
Sokrétű	 ágazati	 struktúrájával	 -	 amelyben	 a	 szolgáltatói	 szektor	 kerül	 előtérbe	 -	
Industrieviertel Alsó-Ausztria gazdaságilag legfejlettebb régiója. Az átlagosnál nagyobb 
létszámú	vállalatok,	nagy	kereskedelmi	 forgalom,	valamint	az	 alkalmazottak	 számának	
átlagon felüli növekedése jellemzi ezt a fő régiót. A beruházás- és gazdaságösztönzés 
terén	 a	 betelepülőket	 olcsó	 ingatlanokkal	 és	 más	 intézkedésekkel	 támogatják.	 Bruck/
Leitha, Mödling és Schwechat körzetében átlagon aluli a munkanélküliek aránya. 

Közlekedés
A	 régió	 ütőkártyájaként	 emlegetik	 az	 elsőrendű	 közlekedési	 infrastruktúrát	 és	 a	 nem-
zetközi multimodális csomópontok (Bécs, Schwechat) közelségét. Jó, illetve nagyon jó 
az egyes helyszínek elérhetősége és kitűnőnek mondható a tömegközlekedési eszközök 
használati minősége is.

Szociális infrastruktúra
Industrieviertel sűrű oktatási hálózattal rendelkezik regionális szempontból jelentős köz-
ponti intézményekkel. Ezen kívül a lakosok profitálnak a bécsi oktatási intézmények kö-
zelségéből, a kórházi ágyak megfelelő számából és az idősgondozói intézmények magas 
férőhely-számából is.

Ellátási és hulladékeltávolítási infrastruktúra
Industrieviertel régióban megfelelő az energiaellátás. Industrieviertel nagy részében biz-
tosított a földgázellátás is. Nagyméretű összefüggő vízvédelmi területek gondoskodnak 
az ivóvíz védelméről és ellenőrzéséről.

Természeti térség és környezet
Az ipar és a természet egy régióban egyesült. Industrieviertel régióban jelentős védett 
területek	találhatók.	A	Duna	mentén,	Bécs	és	a	Szlovák	határ	között	húzódik	egy	folyosó,	
a	Donauauen	Nemzeti	Park.	A	105	000	hektár	területű	Bécsi-erdő	bioszféra	park,	ame-
lyet	Alsó-Ausztria	tartomány	és	Bécs	városa	közösen	létesített	az	UNESCO	nemzetközi	
kritériumainak megfelelően, értékes természeti területet biztosít. Ugyanígy védett te-
rületnek	számít	Hohe	Wand,	Scheeberg/Rax	és	a	szélesen	elnyúló	tájak	Neunkirchen	és	
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Bécsújhely	között,	tovább	északi	irányban	és	a	Leitha	folyó	mentén.	Nem	szabad	meg-
feledkezni	az	UNESCO	kulturális	világörökség	részét	képező	„Semmeringi	vasútról	és	a	
környező tájról” sem.

Turizmus, városközeli üdülés és kultúra.
A régió nagyrészt alpesi jellegű déli része Alsó-Ausztria legjelentősebb idegenforgalmi 
körzete.	 Számos	 sílift	 és	 függővasút	 biztosítja	 a	 Rax-Schnee¬bergland,	Wechselgebiet	
alpesi régiók hegyvidékének és más fontos hegyi kiránduló, illetve téli sportolási terü-
letek	megközelítését.	Auland-Carnuntum	régió,	a	Duna-völgyi	idegenforgalmi	célpontok	
részeként, a Donauauen Nemzeti parkkal különösen a természet iránt érdeklődők, de a 
régészet és a borok kedvelői számára is további vonzó kirándulási célpontként jöhet szó-
ba.	Bécs	és	Pozsony	közelségének,	a	táj	szépségének	és	a	kulturális	hagyományoknak,	a	
gyors elérhetőségnek és a régióközi jelentőségű infrastrukturális intézményeknek - pl. 
termálfürdőknek és sílifteknek - köszönhetően a terület nyaraló- és kirándulóhelyként, 
továbbá a gyógyturisztika célpontként gazdag hagyományokra tekinthet vissza. 

Mező- és erdőgazdálkodás
A	mezőgazdasági	termelés	a	Bécs	és	Bécsújhely	közti	észak-déli	irányú	fejlődési	tengely-
től keletre, illetve nyugatra koncentrálódik. Alkalmasint nagyon kedvezőek itt a termelési 
feltételek. Teljes erővel folyik a minőségi márkák megteremtése, az innovatív termékek 
fejlesztése és a biomassza használata. Mivel Industrie¬viertel régió éghajlati és topográ-
fiai szempontból átmeneti zónában fekszik, ezért különböző erdőközösségek fordulnak 
elő	itt.	A	mező-	és	erdőgazdálkodási	üzemegységek	méretstruktúrája	jelentős	regionális	
eltéréseket mutat. Az utóbbi években megfigyelhető a tendencia, hogy a termelők egyre 
inkább átállnak az ökológiai művelési módszerekre.

EU-bővítés/integráció

Az	EU-bővítéssel	új	 lehetőségek	nyíltak	meg	a	 régió	előtt	az	Ausztria	–	Cseh	Köztár-
saság – Szlovákia – Magyarország határolta szegletben. Számos projekt megvalósítása 
már megkezdődött. A határokon átívelő ingázás fokozódása, a határokon átívelő ke-
reskedelem	és	az	új	kedvező	vállalati	telephelyek	pozitív	hatást	fejtenek	ki	a	gazdaság	
egészére nézve.

Pillantás előre – Industrieviertel jövőjébe

Industrieviertel vezető gazdasági helyszín az ipar, a szolgáltatások, a kereskedelem és a 
ktuatás-fejelsztés	számára	Alsó-Ausztriában;	ezáltal	tulajdonképpen	a	szövetségi	tarto-
mány fejlődésének fontos „motorja“. Ez a fő régió szintén részesedik a határokon átívelő 
(Szlovákiában és Magyarországon zajló) gazdasági fejlődésből, továbbá tevékenyen részt 
vesz	egy	közös	európai	régió	(CENTROPE)	megteremtésében.	A	közlekedési	infrastruktú-
ra egyrészt nemzetközileg versenyképes előfeltételeket biztosít a gazdasági fejlődéshez, 
másrészt	pedig	egyúttal	vonzó	lehetőségeket	is	kínál	a	dolgozók	és	a	helyi	lakosok	számá-
ra. Industrieviertel régióban számos jelentős intézkedést hoztak a meglévő zöldterületek 
védelmére, megteremtve a lakosság életminőségének alapját, valamint a vidéki kistérsé-
gek idegenforgalmi fejlődésének lehetőségét.

Az infrastrukturális létesítmények, és a 
jobb kínálat a tömegközlekedés terén a 
menetidő csökkenését eredményezi.

megvalósult, pl.
Busz gyorsjárat:
•	 Menetidő-megtakarítás	St.	Pölten	irányába
-	Mödlingből	kb.	30	perc
-	Bécsújhelyből	kb.	20	perc

Vasúti és autóbusz öszeköttetések
•	 Bécsújhely	–	Bécs	déli	része
 Az összeköttetések számának megduplázá-

sa, menetidő-csökkenés
•	 Mödling	–	Bécs	déli	része
 Az összeköttetések számának megduplázása
•	 Bécs	déli	térsége	–	Schwechat
 kiegészítő busz-összeköttetések
•	 SCS
-	jobb	csatlakozások	a	gyorsvasúthoz	és	a	
földalattihoz;	7,5	perces	járatsűrűség	a	
badneri	vasúton

tervezés alatt, pl.
Vasúti és autóbusz-összeköttetések:
•	 Bécsi	repülőtér	–	Schwechat	-	Pressburg
	 jelenleg	45	perc,	a	későbbiekben:	35	perc
•	 Badneri	vasút
 A működési időszak bővítése és a járatok 

sűrítése

Közúti összeköttetések:
•	 Bécs	–	Pressburg
	 kb.	10	perces	menetidő-megtakarítás	az	A6	

északi autópálya megépítése révén
•	 Bécs	déli	térsége	–	Bécs	északi	térsége
	 Kb.	30-45	perces	menetidő-megtakarítás	
az	S1	Schwechat	–	Süßenbrunn	útszakasz	
megépítése révén
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Gazdasági színhely és elérhetőség
A régiónak elsősorban Alsó-Ausztria gazdaságpolitikai „motorja-
ként”	 kell	 működnie.	 Ide	 tartozik	 a	 bécsújhelyi	 technológiai	 park	
továbbfejlesztése, valamint a különböző helyszínek fellendítése inf-
rastrukturális építményekkel, a községek együttműködésével és a re-
gionális	vállalatok	hálózatba	kapcsolásával;	ezen	kívül	 ide	soroljuk	a	
bevásárló- és szakpiaci központok célirányos szabályozását Béccsel és 
Burgenlanddal egyeztetve, valamint a szomszédos országokkal foly-
tatott	 együttműködést,	 amely	 a	 CENTROPE	 projekt	 (közép-európai	
régió) keretében valósul meg. A régió vezetői és a regionális fejlesz-
tési szövetség is kezdeményezi, illetve támogatja a határokon átívelő 
projekteket. A régión belüli összeköttetések javítása, mindenek előtt 
a tömegközlekedés terén (a kínálat bővítése és egyeztetése a Keleti 
Régiók Közlekedési Szövetségében) igazodik a helyi lakosság megvál-
tozott igényeihez. 

Élet a régióban
Ha megerősödnek a központok, akkor erősödnek a vidéki területek is. 
A lakóhelyek minőségnek megőrzését biztosítja a mértéktartó tele-
püléssűrűség	a	zöldterületeken	és	sűrűbb	településstruktúra	a	Bécsi	
medence keleti részében, illetve az Arbesthaler dombvidéken, továb-
bá a Bécsi-erdő mértékletes benépesítése. Ezzel kapcsolatban fontos 
a hagyományos településszerkezetek megőrzése és a további elváro-
siasodás megakadályozása is a déli vidéki területeken. A községeken 
átívelő kínálat biztosítja az alapellátást a vidéki térségben (iskolák, 
vízellátás,	stb.).	A	táj	nyújtotta	potenciális	lehetőségek	megőrzése	és	
az	árvízvédelmi	intézkedések	éppúgy	javítják	az	életszínvonalat,	mint	
az	 idegenforgalmi	 infrastruktúra	tervezett	bővítése	és	minőségének	
javítása,	 valamint	 a	 kulturális	 kínálat	 sokfélesége.	A	 csúcsminőségű	
élelmiszerek és takarmányok gyártásával, a korszerű beszerzési kom-
binációkkal (idegenforgalom, biomassza, közvetlen értékesítés) és a 
gócponti térségekben található mezőgazdasági területek megerősíté-
sével	lehetővé	válik	a	hosszú	távú	mező-	és	erdőgazdálkodás.	Ez	képe-
zi az életszínvonal alapját a dinamikusan fejlődő térségben.

Az elmélettől a WIN projekt gyakorlati megvalósításáig

A	 vezető	 vállalatok	 megerősítése	 célirányos	 támogatással	 és	 olyan	 új	 vezérprojektek	
megvalósításával, amelyek pozitív hatást fejtenek ki a teljes régióra nézve (pl. Med 
Austron) optimális módon kiegészítik az infrastrukturális létesítményeket és erősítik 
Industrieviertel	nemzetközi	fejlődését.	A	két	elsőrendű	fontosságú	közlekedési	tengely,	a	
kelet-nyugati	tengely:	közút,	vasút,	Duna	és	az	észak-déli	tengely:	közút,	vasút,	valamint	
Ausztria	legnagyobb	repülőtere,	a	Bécs-Schwechat,	még	jobban	megerősödik	majd	a	Po-
zsony és Budapest irányába létesített nemzetközi csatlakozással.

Konkrét projektek példáján szemléltetjük, illetve tesszük „kézzel foghatóvá” az alsó-
ausztriai stratégia előnyeit. 

Példa stratégiai térképekre

Példa stratégiai térképekre
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Industrieviertel: Projekty v regióne 

Tartományi klinikák, termálfürdő-régió
2017-ig új beruházásokat fognak eszközölni Baden és Mödling településeken. A klinikai szakterületek 
az összes szükséges műszaki, központi és ellátási létesítménnyel elsőrangú egészségügyi ellátást 
biztosítanak. Ráadásul a házak fontos gazdasági tényezőt is képviselnek.

Árvízvédelmi példa Schwechat és Triesting 
vízgyűjtő területén

A folyamok menti árvízvédelmi beruházásokkal meg lehet szűntetni az árvízveszélyt, javítva a 
települések életét és a lakhatási feltételeket.

Laxenburgi Korrupcióellenes Akadémia

A korrupció kérdéseiben illetékes nemzetközi központ (International Center of Exellence and 
Competence) megfelelő kapcsolattartási helyszín a világ minden részéről érkezett résztvevők számára. 
A kutatás és fejlesztés révén átfogó kezdeményezés veszi kezdetét, hogy széles fronton szállhassunk 
szembe a „korrupció” jelenségével.

Rendőrakadémia
Bécsújhelyen, mint főiskolai színhelyen, újabb szakfőiskolai szak létesül; így tovább nő a város 
jelentősége, ami hozzájárul az általános biztonságérzet fokozásához.

Carnuntum régészeti park 
és Hainburg kulturális központ

Roms dunai metropolisz új életre kel. Beruházásokat fognak eszközölni a Carnuntum régészeti parkba. 
A hainburgi kultúra-gyár (egykori dohánygyár), mint közvetlenül a Duna mentén fekvő inspiráló 
színhely, találkozóhelyként szolgál majd élénk eszmecserékhez, továbbá színpadot biztosít a művészi 
produkciókhoz és színhelyet az élvezetes pillanatok számára.

Beruházások a sí- és kirándulóturizmusba  
(Semmering és Wechselgebiet)

A sí-, illetve kirándulóturizmus a régió hagyományos velejárói. A szükséges infrastruktúrákba eszközölt 
beruházásokkal tovább bővítjük a kirándulási célpontok számát. A kínálat jelentőségét kihangsúlyozza  
a külföldi vendégek egyre növekvő száma.

Új vezető vállalat letelepítése 
Alsó-Ausztria egyik legjelentősebb projektje az Osztrák Ionterápiás Rákkutató központ megvalósítása. 
Ezáltal Industrieviertel régió a hajtómotor szerepét fogja betölteni Alsó-Ausztria gazdasága számára és 
méltán tekinthető majd technológiai helyszínnek.

Gyógyfürdő- és hotelprojektek 
Olyan projektekkel, illetőleg tervekkel, mint pl.: az Erlachban, Payerbachban és Reichenauban 
megvalósuló beruházások – célirányosan fogunk munkálkodni az egészségügyi és üdülési célú 
idegenforgalom továbbfejlesztésén.

A 2011. évi tartományi kiállítás adta impulzusok
A tartományi kiállítás fontos ösztönző erőként hat a regionális idegenforgalmi fejlesztés szempontjából;  
ez esélyt ad arra, hogy biztosíthassuk egy régió fenntartható fejlődését Industrieviertel területén.

A schneebergi felvonó (Salamander) és a  
puchbergi ülőlift bővítése

Schneebergen, amely messze a tartomány határain túl is közismertségnek örvend, a modern 
infrastruktúrába eszközölt beruházásokkal jelentős módon ösztönzik az idegenforgalom és a szabadidős 
kínálat fejlesztését, továbbá ahhoz kapcsolódóan munkahelyeket teremtenek.

Bruck/Leitha és Bucklige Welt energia 
szempontjából önellátó régió 

Biomassza, biogáz, víz- és szélenergia, valamint a napkollektorok és a napelemek hatékony vegyes 
használata révén a régiók energiaszükségletük 100%-át CO2-semleges forrásokból tudják majd fedezni. 
Az energiafogyasztás csökkentésére és az energiahasználat hatékonyságának növelésére irányuló 
intézkedések elősegítik a célok elérését Alsó-Ausztria úttörő régióiban.

Regionális innovációs központok
A Bécsújhelyen, Berndorfban, Ternitzben és Bucklige Welt helységben működő ösztönzési létesítmények 
tanácsadással szolgálnak kezdő vállalkozók és vállalkozást alapítani szándékozók számára. Ez fontos és 
értékes segítségnyújtás az önállóság felé vezető úton.

Vágánybővítés a götzendorfi összekötő  
pályaszakaszon 
A repülőtéri gyorsvasút összekapcsolása a keleti 
vasútvonallal Budapest és Pozsony irányában

Ezáltal lényegesen javul a schwechati repülőtér megközelíthetősége is országos, illetve nemzetközi 
szinten.

A pottendorfi vasútvonal bővítése két vágányúra 
Wampersdorfig

A déli vasút tehermentesítése és a járatsűrűség növelése a regionális tömegközlekedésben az utazók és 
az ingázók számára is javítja a kínálatot.

Közúti bővítés, pl.:
S1 – Bécs déli megkerülő szakaszának befejezése 
A6 – Kittsee összekötőszakasz  
(Bruck/Leitha – Pozsony összeköttetés)

A két elsőrendű útvonalnak köszönhetően a teljes Bécs-Pozsony szakaszt autópályán lehet majd 
megtenni, Bécs déli részében pedig csökkeni fog az átmenő forgalom.

az industrieviertel eredményei
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MOSTVIERTEL fő régió

A régió határai
Mostviertel fő régió Amstetten, Melk (a három község kivételével) és Scheibbs közigaz-
gatási körzeteket, valamint Waidhofen an der Ybbs szabad várost foglalja magában. Alsó-
Ausztria középső része (mint fő régió) Emmersdorf, Schönbühel-Aggsbach és Melk közsé-
geit a funkcionális összefüggések miatt vettük figyelembe.

Erősségek és esélyek

Népesség- és településfejlesztés
A növekvő népesség jól működő községi és városközpontok fenntartásán fáradozik, biz-
tosítva ezáltal a magas életszínvonalat. A városok közti együttműködés fontossága tuda-
tosult	az	itteni	emberekben.	A	településfejlődés	súlyponti	része	a	Duna-tengely	–	nyugati	
vasútvonal/nyugati	autópálya	sávra	esik.

Gazdaság és foglalkoztatás
A többnyire megfelelően motivált és jól képzett dolgozók részarányukat tekintve állandó 
kis-	és	középvállalatokban	dolgoznak;	e	cégeknél	magas	a	fémtermelés	és	-megmunkálás	
részaránya. Ezen kívül Ausztria központi térségeinek közelsége további előnyt jelent az 
ingázók	számára	és	többek	között	alacsony	munkanélküliséget	biztosít.	A	súlypont	a	gaz-
dasági	 fejlődés	tekintetében	 is	a	Duna-tengely	–	nyugati	vasútvonal/nyugati	autópálya	
sávra tevődik.

Közlekedés
Az elérhetőség szempontjából a régió egyes részei lényeges eltéréseket mutatnak: A 
kelet-nyugati	 tengely	olyan	elsőrangú	közlekedési	 infrastruktúrával	 rendelkezik,	amely	
Ausztriának csak kevés gazdasági térségében áll rendelkezésre. A Duna-völgye terüle-
tén	egy	szűk	térségben	három	nemzetközi	jelentőségű	közlekedési	útvonal	kapcsolódik	
egymásba:	A	nyugati	autópálya,	a	nyugati	vasútvonal	(nagy	áteresztő	képességű	vasút-
szakasz)	és	a	Rajna	 -	Majna	 -	Duna	hajózási	 főútvonal	 (amely	összeköti	Rotterdamot	a	
Fekete-tengerrel).	Ez	a	három	nemzetközi	közlekedési	útvonal	egyes	helyeken	3	km-nél	is	
kisebb távolságban helyezkedik el egymástól. Ez elősegíti alternatív közlekedési eszközök 
választását, valamint az áru átrakodását más közlekedési eszközre. A régió nyugati része 
a Közép-Európa legfejlettebb ipari területeihez tartozó felső-ausztriai központi térség kö-
zelében helyezkedik el. 

Szociális infrastruktúra
Mostviertel gazdag mező- és erdőgazdálkodási hagyományokkal rendelkezik, amely szi-
lárd identitással és serényen dolgozó parasztsággal párosul. A tartalmas egyesületi élet, 
az	általában	jó	alap-	és	élelmiszerellátás,	valamint	a	körzeti	fővárosok	sokoldalú	kulturális	
kínálata gondoskodik a kiemelkedő lakó- és életterekről. Ehhez járul hozzá a jó oktatási 
és egészségügyi kínálat.

Ellátási és hulladékeltávolítási infrastruktúra
Ami az energiát illeti, a régióban nagy mennyiségben áll rendelkezésre biomassza és 
részben	vízi	 energia	 is.	Az	 infrastruktúra-ellátottság	kitűnő	és	 fokozottan	használják	 a	
régióban	 rendelkezésre	álló	megújítható	energiaforrásokat,	 tekintettel	 az	 átfogó	hazai	
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értéktermelésre. Három hulladékgazdálkodási szövetség gondoskodik a széleskörű hul-
ladékelszállításról.

Természeti térség és környezet
A helybeliek ápolják az érintetlen környezetet és a vonzó tájat, amely így kiváló lakhatási 
feltételeket	és	életminőséget	biztosít.	A	topográfia	változatos;	megtalálhatók	 itt	kiter-
jedt védett területek és egy részben érintetlen táj. A régióban minden lehetőség adott az 
„enyhe idegenforgalomra” és különösen nagy az esély arra, hogy az elnyerje az „Auszt-
ria	gyümölcsöskertje”	címet.	A	táj	képét	jelentős	számú	folyóvíz	(pl.	az	Enns,	az	Ybbs,	a	
Kleine Erlauf stb., valamint a Duna formálja.

Turizmus, városközeli üdülés és kultúra
A	látnivalók	átfogó	kínálata,	a	síturizmusban	játszott	fontos	szerepe	és	a	sokoldalú	kony-
hai/gasztronómiai	kínálat	révén	„Mostviertel”,	mint	fogalom	híre	régiókon	túlra	is	elju-
tott.	A	régió	fekvése	nagyon	kedvező;	az	könnyen	elérhető	Bécs	és	Linz	góctérségei	kö-
zött. A „Szabadság eltöltése parasztgazdaságban” turizmus kiegészítő bevételi forrásokat 
biztosít	a	mezőgazdasági	üzemeknek.	Az	Eisenstraße	és	a	Moststraße	óriási	lehetőségek-
kel rendelkezik a tartományokon átívelő ajánlattétel és értékesítés szempontjából. 

Mező- és erdőgazdálkodás
A topográfiai viszonyok alapján Mostviertelben megkülönböztethetjük az Alpenvorland 
és a Kalkalpengebiet- Ötscherland fő mezőgazdasági termelő területeket, valamint 
Waldviertel déli részének egy körzetét. 

A mezőgazdaság nagy jelentőségre tett szert a körzetben. Jó minőségű termékeket (tej, 
marhahús)	szolgáltat	és	fontos	hozzájárulást	biztosít	a	tájvédelemhez.	Alsó-Ausztria	mar-
hatenyésztés szempontjából egyik legjelentősebb körzeteként Mostviertel ezen a téren is 
jelentős	kompetenciáról	tesz	tanúbizonyságot.	Jó	eséllyel	lehet	értékesíteni	a	szerves-bio	
mezőgazdasági és a biomasszából készült szilárd energetikai termékeket.

EU-bővítés/integráció
Térbeli elhelyezkedéséből adódóan Mostviertel fő régiónak nincsenek közvetlen határai 
az	új	EU-államokkal.	Az	Európai	Unió	bővítése	kapcsán	azonban	Mostviertel	számára	is	
változások és lehetőségek adódnak. Néhány gazdasági vállalkozás nemzetközi kapcsola-
tain	túlmenően	a	haszon	abból	is	keletkezik,	hogy	egyre	növekszik	a	szomszédos	orszá-
gokból érkező vendégek száma. 

Egy pillantás előre – Mostviertel jövőjébe

Mostviertel Alsó-Ausztria sokszínűségének tükre. A színskála földrajzi szempontból: a sík-
ságtól az alpesi régiókig, demográfiailag: a gócpontoktól a ritkán lakott vidéki körzetekig, 
gazdaságilag pedig: a jelentős ipari telephelyektől a mezőgazdasági területekig terjed. A 
cél Mostviertel sokszínűségének és különlegességének erősítése. Ezt a fő régiót „Ausztria 
eredetének”	nevezik.	996-ban	írásban	itt	szerepel	először	Ausztria	„Ostarrichi”	néven.	Fel-
ső és alsó Ausztria közti központi fekvésének köszönhetően Mostviertel tulajdonképpen 
Alsó-Ausztria kapuja nyugat felé. Helyszínei jó életminőségének köszönhetően a régió 
stabil	és	innovatív	súlyponti	körzetté	fejlődik.	A	fenntartható	fejlődés	alapját	a	mező-	és	
erdőgazdálkodás, valamint a nagy- és kisipar képezi. Ehhez hozzájárul a rendkívül magas 
színvonalú	idegenforgalmi	kínálat.	Régióközi	jelentősége	biztosítja	Mostviertel	sokszínű-
ségének	megőrzését.	Mivel	a	régióban	különböző	típusú	rész-körzetek	találhatók,	ezért	
az különösen alkalmas jövőorientált technológiák továbbfejlesztésére.

a mostviertel eredményei

Az infrastrukturális létesítmények, és a 
jobb kínálat a tömegközlekedés terén a 
menetidő csökkenését eredményezi.

megvalósult, pl.
Vasúti összeköttetések:
•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
 Az összeköttetések számának növelése napi 
13-ról	21-re

•	 Amstetten	–	Bécs	nyugati	része
 A napi összeköttetések számának megdup-

lázása

Közúti összeköttetések:
•	 A	nyugati	autópálya	háromsávosra	való	

bővítése menetidő-megtakarítást és foko-
zottabb biztonságot eredményez.

tervezés alatt, pl.
Vasúti összeköttetések:
Az	új	nyugati	vasút,	a	Wels	-	Bécs	vasútsza-
kasz négyvágányosra való bővítése három 
lehetőséget is rejt magában:
1.	 a	közúti	teherszállítás	áttevődése 
	 a	vasútra,	kb.	3500/nap

2. 25 perces menetidő-csökkenés
3.	 Nő	a	járatsűrűség	a	regionális	forgalmat 
	 illetően	a	régi	nyugati	vasútvonalon.

Közúti	összeköttetések:
•	 Scheibbs	–	St.	Pölten
	 Kb.	10	perces	menetidő-csökkenés	a	wiesel-
burgi	megkerülőút	megépítése	révén.

•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
	 Kb.	10	perces	menetidő-csökkenés	a	B121	
autóút	és	a	Waidhofen/Ybbs	városi	alagút	
részleges bővítése révén

•	 B122	seitenstetteni	megkerülőút
 A menetidő csökkenése
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Gazdasági színhely és elérhetőség
Felsőrendű	 közlekedési	 útvonalak	 keresztezik	 a	 régiót	 kelet-nyuga-
ti irányban, garantálva Mostviertel egészének dinamikus gazdasági 
fejlődését.	A	keresztirányú	közlekedési	útvonalak	biztosítják	a	régió	
déli részeinek bekötését a fő tengelyhez. Ez a közlekedési tengely-
struktúra	képezi	a	teljes	régió	gerincét;	az	folyamatos	fejlesztés	alatt	
áll.	 A	 régióban	 különböző	 telephelyeket	 értékesítenek	 új	 vállalatok	
letelepítése	céljából;	ezen	kívül	a	legfontosabb	feladatok	közé	tarto-
zik a vállalkozói állomány biztosítása. Koordináció és együttműködés 
révén	biztosítják	az	egyes	helyszínek	minőségét;	ide	tartozik	a	tömeg-
közlekedés biztosítása és vonzerejének növelése, valamint a vízi és a 
légi közlekedés lehetőségének kihasználása is.

Élet a régióban
A regionális szinten differenciált településfejlesztés a különböző igé-
nyekkel, valamint az előrelátó földbirtok-politika és a fejlődés terve-
zése képezik a lakóhelyként szolgáló helyszínek minőségének alapját. 
A helyiség- és városközpontok fenntartása a modern kereskedelmi és 
szolgáltatói kínálattal megteremtik a regionális identitást, de ugyan-
ezt a célt szolgálja a gyümölcsfa-állomány ápolása és a legelőgazdál-
kodás	is.	A	hagyomány	és	a	regionális	kultúra	fontos	alapot	képez	a	
szabadidős tevékenységen alapuló gazdasághoz. Az intézkedések 
tervezésekor és gyakorlatba való átültetésekor magas életszínvonalat 
kell	biztosítani.	A	cél	a	tartós	fejlődés,	a	magas	fokú	szociális	kohézió,	
valamint a természet és a környezet természetes erőforrásainak biz-
tosítása;	ezek	a	célok	legmagasabb	prioritást	élveznek.	Ez	mindenek	
előtt a városközeli üdülésből eredő lehetőségeket, az élet természe-
tes anyagi előfeltételeinek fenntartását, az élet és a munka optimális 
szimbiózisát, valamint minden életkorban az emberi méltóság szem 
előtt tartását foglalja magában. 

Az elmélettől a WIN projekt gyakorlati megvalósításáig

Ahhoz, hogy erősíthessük Mostviertel régiót annak sokszínűségében és különlegessége-
iben,	nem	elegendő	egydimenziós	stratégiát	alkalmaznunk;	több	területen	van	szükség	
fejlesztési perspektívákra. Fontos téma az elérhetőség optimalizálása. Ide soroljuk a nyu-
gati	autópálya	hatsávosra	való	bővítését,	a	nyugati	vasútvonal	nagyáteresztő	képességű	
vasúti	pályává	való	kiépítését,	valamint	Enns	és	Krems	dunai	kikötők	bővítését.	Ezáltal	a	
két légi kikötő (Bécs - Schwechat és Linz) is közelebb kerül a régióhoz. Ehhez hozzájárul 
még	a	St.Pölten	–	Melk	–	Lilienfeld	háromszög,	valamint	Amstetten	–	Waidhofen/Ybbs	–	
Scheibbs térség erősítése az ipar, a technológia és a kutatás-fejlesztés terén. 

Konkrét projektek példáin szemléltetjük és tesszük kézzelfoghatóvá Alsó-Ausztria stra-
tégiájának előnyeit.
 

Példa stratégiai térképekre

Példa stratégiai térképekre
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Mostviertel: Projekty v regióne 

mostvierteli tartományi klinikák

Alsó-Ausztria tartomány folyamatosan eszközöl beruházásokat a mostvierteli tartományi klinika 
bővítésébe és átépítésébe, hogy biztosíthassa az optimális betegellátást. Az építészeti módosításoknak 
köszönhetően felgyorsulnak majd a munkafolyamatok, miáltal rövidülhet a betegek tartózkodási ideje  
a kórházban.

Közúti bővítések 
Az A1 autópálya bővítése háromsávosra 
B25 megkerülőút Wieselburg
B31 városi alagút Waidhofen/Ybbs 
B122 megkerülőút Seitenstetten

A jobb elérhetőség révén javul a közlekedési tengelyek mentén fekvő helyszínek életminősége is. Így  
a régió tovább fokozhatja gazdasági vonzerejét.

Regionális innovációs központok
Az Amstetten, Waidhofen/Ybbs és Melk helységekben működő ösztönzési intézmények tanácsadással 
szolgálnak kezdő vállalkozók és vállalatot alakítani szándékozók számára. Ez fontos és értékes segítség 
az önállóság felé vezető úton.

Wieselburgi szakfőiskola és vásár
A szakfőiskola és a vásár különös jelentőséggel bír Mostviertel számára. Ezért a wieselburgi vásári 
színhely vonzerejének növelése és a szakfőiskola működésének biztosítása érdekében az elkövetkezendő 
években milliós nagyságrendű beruházásokat és átalakítási munkálatokat irányoztak elő.

Energiából önellátó régió, példa:  
Távhőközpontok

A régiók önellátása megújuló energiával erősíti a gazdaságot a vásárlóerő megőrzése révén. 

Kerékpárút-hálózatok Mostviertelben
Az igézően szép és változatos tájakat átszelő, szerteágazó kerékpárút-hálózatával Mostviertel igen 
vonzó helyszín lehet mind a családok, mind pedig a sportkerékpárosok számára.

Tartományi kiállítás 2007
Waidhofen/Ybbs és St. Peter/Au

A „Tűz és föld” tartományi kiállításnak köszönhetően sikerült Mostviertel régiót a figyelem 
középpontjába állítani és paradicsomi állapotokat teremteni a látogatók számára.

Ennsdorfi Duna kikötő
Fontos gazdasági színhely a kikötőövezet az ennsdorfi és az ennsi gazdasági parkkal, valamint a  
felső-dunai nagy kiterjedésű összefüggő ipari építési területtel.

MostBirn Ardagger ház
Az új élményvilág a bornak való körte, Mostviertel és a mostvierteli must-út körül. A látogatók itt rövid 
utazásra indulnak, betekintést nyerve a körte termesztésébe és egy csodálatos megművelt terület életébe.

Lackenhofi síterület
Az Ötscher Mostviertel legnagyobb magaslataként emelkedik ki az Alpok-alja vidékéből. A vonzó síterületen 
minden megtalálható fiatalok és idősek számára egyaránt, ami olyannyira kellemessé teszi a síelést.

A keleti városközpont benépesítése, példa: 
Waidhofen/Ybbs

Alsó-Ausztriában Waidhofen az egyike azoknak a kísérleti városoknak, ahol megpróbálják benépesíteni 
a belvárosi részeket. Óriási erőfeszítéssel új lendületet adtak a belváros fejlődésének és sikerült újra 
megtölteni az addig üresen álló értékesíthető területeket. 

Vonatcsatlakozás a Kematen gazdasági parkhoz
A Kematen gazdasági parkban biztosított a csatlakozás a nyugati vasúthoz. Ez a projekt még vonzóbbá 
teszi a gazdasági parkot az újonnan letelepedni kívánó vállalatok számára.

Árvíz-előrejelző rendszer Erlauf
Az árvíz-előrejelző rendszernek köszönhetően jóval gyorsabban tudnak reagálni a bevetésre indulók és 
az érintett lakosság, ha komolyra fordul a dolog.

Must-út 
és Jég-út

Több min 300 különféle körtefajtát termesztenek a Dunától délre fekvő enyhe éghajlatú területen; a 
körtefa-virágok tavasszal illatos fehér virágtengerré változtatják a tájat.
Az alsó-ausztriai Eisenstraße kulturális park a fémmegmunkálás és- feldolgozás művészetét tárja az 
érdeklődők elé; ezen kívül bemutatják a helyi hagyományokat, visszaemlékezve arra, hogyan éltek és 
dolgoztak itt az emberek a régi időkben.

Osztarrichi emlékhelyek
A kibővített Ostarrichi-emlékhely Neuhofen an der Ybbbs helységben a III. Ottó császár által 996. 
november elsején kiadott okirat emlékét őrzi, amely Ausztria névadó dokumentuma.

a mostviertel eredményei
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4 Helyszínek fejlesztése 
 Alsó-Ausztriában 

Gazdasági térség és élettér
Az országos és a nemzetközi konkurencia az egyes helyszínek között egyre nagyobb igé-
nyeket támaszt. A községek, régiók és országok versenyben állnak egymással a lakosokért, 
vállalatokért és beruházásokért. A politika egyértelmű célja Alsó-Ausztria versenyképes-
ségének növelése. Figyelembe veszik és folyamatosan adaptálják az egyes helyszínek leg-
fontosabb	tényezőit;	beruháznak	és	a	hibákat	utólag	korrigálják.	Ennek	során	mindig	az	
ember áll a középpontban. A rövid időre szóló versengés nem szoríthatja háttérbe Auszt-
riában a minél magasabb életszínvonalra való törekvést és a tartós fejlődést.

A vetélkedést az együttműködéstől elválasztó feszültségi mezőkben közösen kerülnek to-
vábbfejlesztésre	a	regionálisan	eltérő	helyszíni	előfeltételek,	túlmutatva	a	közigazgatási	
és	az	ágazati	határokon.	Az	utóbbi	évek	sikerei	igazolták	ezt	az	utat.	Nem	a	múltba	kell	
visszapillantani, hanem a megfelelő döntések meghozatalához egyértelműen és követ-
hetően be kell mutatni az elkövetkezendő évek különböző települési helyszíneit. Alsó-
Ausztria WIN stratégiája választ ad erre.

Minél konkrétabbak a tervek, annál hasznavehetőbbek azok a személyes és vállalati dön-
tésekhez. Az adott terület jövőbeli kínálatára vonatkozó egyértelmű megállapítások ha-
tározzák meg, hogy mely körzetbe, mely községekbe fognak beruházni, hol fognak gaz-
dálkodni, illetve hol fognak az emberek letelepedni és az élet alakításában aktívan részt 
vállalni. Ezért a tartományi méretű teljes stratégián és a fő régiókra vonatkozó intézkedé-
sek	egyértelműségén	túlmenően	az	is	fontos,	hogy	ezt	a	fő	stratégiát	„lebontsuk”	kisebb,	
áttekinthető,	funkcionálisan	összefüggő	térségekre,	még	akkor	is,	ha	ezzel	néha	túllépjük	
bizonyos hagyományos közigazgatási egységek illetékességi területeit.

helyszínek fejlesztése alsó-ausztriában
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Konkrét példák

A tartomány fejlesztési koncepcióban definiált fejlesztési tengelyek és 
vezérfunkciók alapján a kistérségek szempontjából is konkretizálták a 
terveket. MIT AKARUNK? MI TÖRTÉNJEN? Ezeket, a kérdéseket tet-
ték fel az Alsó-Ausztria tartomány és a régiók községei által közösen 
végzett stratégiai munka kezdetén. Ezáltal sikerült biztosítani, hogy a 
koncepció kidolgozását követően meghatározzák a konkrét központi 
fontosságú	területeket	és	a	projekteket.

Tullnerfeld példája 
E régió példája alapján röviden ismertetjük egy, az Alsó-Ausztria kö-
zépső részéhez tartozó rész-régió fejlődésének távlatait. Konkrét vá-
laszok arra a kérdésre, hogyan kell „megcsinálni” Tullnerfeld telepü-
lést a jövőben és hogyan kell felvértezni azt a gazdasági versenyre.

Az elérhetőség javítása
A	bécsi	körgyűrű	közelsége	révén	teljesen	új	távlatok	nyílnak	meg	a	
régió előtt. A helységekben csökken a forgalom vagy elterelik azt on-
nan, miáltal nem csak az elérhetőség, hanem az életminőség is javul. 
Példaként	Tulln,	Pischelsdorf	és	Königstetten	megkerülő	utakat	hoz-
hatjuk fel. 

Az	 „Új	 nyugati	 vasútnak”	 köszönhetően	 a	 bécsi	 nyugati	 pályaudvar	
mindössze	15	perc	közelségbe	került,	a	későbbi	bécsi	központi	pálya-
udvart	pedig	23	perc	alatt	 lehet	elérni	majd.	A	schwechati	repülőtér	
már csak 40 percnyire van. A tömegközlekedés javítása tovább növeli 
a helyszín, mint lakóhely minőségét. 

Ezáltal	megnőtt	a	Bécsből	kitelepülni	szándékozók	száma,	ami	új	lakás-
projekteket és munkahelyeket teremtett. Konkrétan Michelhausen - 
Judenau,	Zwentendorf	-	Pischelsdorf,	Sitzenberg	–	Reidling	regionális	
üzemi területek kerülnek továbbfejlesztésre.

Oktatási helyszínként a körzet a tullni szakfőiskolával, a tullni Földművelési Egyetemmel 
és a klosterneuburgi elitegyetemmel tűnik ki. A pihenésről és kikapcsolódásról kerékpár-
utak, a Duna-menti természeti övezet, a Duna-színpadon megtekinthető kulturális kíná-
lat vagy a lenyűgöző virágkiállítás gondoskodik.

A végkövetkeztetés: Tullnerfeld a jövőben a következőket biztosítja:
•	 vonzó	lakóhelyet;	
•	 rendkívül	jó	elérhetőséget
•	 új	munkahelyeket	-	foglalkoztatottság
•	 jó	képzési	lehetőségeket;
•	 kimagaslóan	jó	pihenési	lehetőségeket.

Tullnerfeld – a jövő régiója
A letelepedést keresők számára egyértelműen megfogalmazzák, milyen lesz a régió jövő-
je, továbbá, hogy a regionális kínálatok megfelelnek-e a saját döntési kritériumoknak. 
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Világos struktúrák 

Világos struktúrák támogatják a tartomány sokféleségét 
Pontosan	egy	ilyen	jellegű	változatos	szövetségi	tartományban,	mint	amilyen	Alsó-Auszt-
ria, annak erős központi térségeivel, eltérő vidéki területeivel, egykori határvidékeivel 
és	 Európa	 központi	 térségében	elfoglalt	 új	 helyzetével,	 nagyon	 fontos	 a	 fejlesztéseket	
átgondoltan végrehajtani. A különböző erősségek és lehetőségek igazodni képes szerve-
zeti	és	támogatási	struktúrákat	is	feltételeznek.	Az	Alsó-Ausztria	WIN	stratégiájával	kap-
csolatban végzett munka során ezért nem csak a fő régiókat vettük figyelembe, hanem 
a kistérségek fejlesztését is. Nem „felülről lefelé”, hanem a községekkel és a régiókkal 
együttműködve dolgoztunk és fogunk dolgozni a jövőben is.

Alsó-Ausztria regionális vezetősége
Az öt fő régióban az alsó-ausztriai községek, városok, vállalatok, szövetségek, polgári 
szervezetek és kistérségek igénybe vehetik a regionális vezetőség támogatását. Ebből 
adódóan a regionális vezetők és azok munkatársai fontos „csomópontokat” alkotnak Al-
só-Ausztria WIN stratégiájának kidolgozásában. A fő régiók szintjén végzett szakszerű 
munka mellett támogatják több, mint 70 alsó-ausztriai kistérség tevékenységeit is.

A regionális vezetőségen kívül a tartomány illetékes kapcsolattartási központokat is mű-
ködtet	számos	súlyponti	témára	vonatkozóan,	továbbá	támogat	különböző	szervezeteket	
és	 szolgáltatásokat	 a	 községekben,	 illetve	 régiókban.	 Példák:	 Kistérségek	 támogatása,	
falvak	és	 városok	megújítása,	 ecoplus	gazdasági	ügynökség,	 regionális	 innovációs	 köz-
pontok, fő menedzsmentek, idegenforgalmi célpontok, környezetvédelmi tanácsadás, 
építési tanácsadás, és így tovább.
Tematikus feladatok szerint rendszerezett áttekintést a www.strategie-noe.at internet cí-
men találhat. Az érdeklődők itt könnyen megtalálhatják az őket érdeklő információkat és 
konkrét helyszíni támogatást kaphatnak.

Kistérségek
Kistérségeknek az olyan kooperációs térségeket 
nevezzük, amelyek azonos érdekű és azonos pro-
blémákkal küszködő községei együttműködnek. 
Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a növekvő szá-
mú feladatokat csak községek közti együttműkö-
déssel célszerű megoldani. Ezáltal a komplex 
jellegű fejlesztési, illetve térségtervezési tervek 
közösen jobban megvalósíthatók. Alsó-Ausztriá-
ban a községek együttműködése az önkéntesség 
elvén alapszik. Minimális méretként adottak a 
következő irányadó értékek: 

•	 6	 vagy	 több	 község	 összesen	 10	 000	 lakossal,	
illetve  

•	 3-5	község	összesen	12	000	lakossal

www.noe.gv.at/land-zukunft/Raumordnung.html

helyszínek fejlesztése alsó-ausztriában
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a konkrét haszon

5 A konkrét haszon 

A	stratégiai	munka	semmiképpen	nem	öncélú.	Az	Alsó-Ausztria	életterének	és	gazdasági	
térségének konkrét jövőjével foglalkozó munka célja, hogy egyértelmű jövőképeket és 
fejlődési módozatokat vázoljon fel, továbbá, hogy közhírré tegye azokat. 

Alsó-Ausztria WIN stratégiája választ ad a legfontosabb kérdésekre, amelyek személyes 
döntéseik meghozatalakor foglalkoztatják az állampolgárokat. Alsó-Ausztria WIN straté-
giája	segítő	kezet	nyújt	a	letelepedési	helyszínekkel	kapcsolatos	döntések	meghozatalá-
ban, lett légyen az egy jövendő élelmiszerellátó helyszín vagy a legalkalmasabb helyszín 
saját vállalat létesítésére. Alsó-Ausztria WIN stratégiáját mindenki számára dolgoztuk és 
dolgozzuk ki. Olyan vállalkozók számára, akik bővíteni szeretnék vállalatukat, az aktuális 
helyszínen	azonban	erre	nincs	lehetőségük;	olyan	önálló	vállalkozók	számára,	akik	az	op-
timális	piacot	keresik	kínálatukhoz;	olyan	befektetők	és	projekt-beruházók	számára,	akik	
a jövő régióiba szeretnék befektetni pénzüket vagy olyan önkormányzati képviselők és 
szakértők számára, akiknek alapokra van szükségük a projektek értékeléséhez.

Olyan vállalkozó, akik bővíteni szeretné vállalatát, az aktuális helyszínen azonban erre 
nincs lehetősége vagy olyan önálló vállalkozó, akik az optimális piacot keresi kínálatához. 
Befektetők és projekt-beruházók, akik a jövő régióiba szeretnék befektetni pénzüket vagy 
szakértők, akiknek alapokra van szükségük a projektek értékeléséhez. Alsó-Ausztria WIN 
stratégiáját mindannyiunk számára dolgoztuk és dolgozzuk ki. Az egyértelmű célkitűzések 
és az átlátható, folyamatosan aktualizált és az összes érdeklődő számára hozzáférhető infor-
mációk - Alsó-Ausztriára mint telephelyre és az egyes rész-körzetekre vonatkozóan - bizto-
sítják	a	tervezés	magas	fokú	biztonságát.	Ezen	kívül	ezek	az	előzetes	adatok	lehetővé	teszik,	
illetve biztosítják a gyors hatósági döntéseket is, ami megint csak fontos sikertényezőként 
jelentkezik a különböző székhelyek versengésében. Ezáltal valósággá válik a polgárbarát 
ügykezelés tartományi és községi szinten, a szolgáltatások modern értelmében. Ehhez hoz-
zájárul	továbbá	a	közigazgatási	határokon	és	szakterületeken	túlmutató	optimális	együtt-
működés, valamint a politika, a közigazgatás, a szakértők, a gazdaság, továbbá a civil- és 
polgári társadalom közös cselekvése is. Ezáltal a tartományi politika, mint Alsó-Ausztria 
WIN stratégiájának megbízója, továbbra is megbízhatóan képviseli az állampolgárokat.
 

A részletes stratégiai térképek megtalálhatók a WIN 
honlapján, a következő címen: www.strategie-noe.at

Stratégiák és cselekvési keretek  
Alsó-Ausztria Európa LEGJOBB  
RÉGIÓJA felé vezető útján

A tartományi politika, mint megbízható 
partner
•	 az	állampolgárok
•	 a	községek	és	régiók
•	 a	döntéshozók
•	 a	beruházók	és	projektfelelősök
•	 a	tervezők,	a	szakértők	és	a	közigazgatás
 számára.

Alsó-Ausztria stratégiája jelentős biztonságot 
nyújt a tervezéshez és a döntéshozatalhoz.
•	 Egyértelmű	célkitűzések	tartományi	és	

regionális szinten
•	 Áttekinthető	és	gyors	információk	a	helyszí-

ni problémákat illetően
•	 Gyors	hatósági	döntések
•	 Információk	az	egyes	helyszínek	

minőségéről a jövő személyes tervezéséhez
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Jövő mindenki számára – a folyamat folytatódik

Az állampolgárok véleménye
Már	 a	 2001/2002	 évben	 több	mint	 52000	 alsó-ausztriai	 állampolgár	működött	 közre	 a	
„Jövő mindenki számára” közvélemény-kutató akcióban, átgondoltan kitöltve és beküld-
ve a vonatkozó kérdőíveket. Nem pusztán arról volt szó, hogy Alsó-Ausztria tartomány 
új	útra	lépett.	Ez	volt	az	állampolgárok	részvételével	valaha	zajló	legnagyobb	akció	egy	
osztrák szövetségi tartomány történetében. Sokan nem pusztán bejelölték válaszaikat, 
hanem azonnal beterjesztették konkrét javaslataikat és ötleteiket, vagy kinyilvánították 
kívánságaikat. E véleményeket és kívánságokat is figyelembe vettük a tartományfejlesz-
tési koncepció és az azon alapuló programok kidolgozásakor. Figyelembe vettünk minden 
fontos témát és minden régiót. A projektek és programok közül sokat már végrehajtottak 
vagy éppen most történik azok megvalósítása. 

Ha azonban komolyan akarjuk venni az állampolgárok részvételét, akkor ehhez nem elég 
egy	egyszeri	akció.	Ha	sikeresen	akarjuk	alakítani	 jövőnket,	akkor	újra	és	újra	közösen	
kell meghatároznunk a célokat és a módszereket. Ezért 2007 tavaszán Alsó-Ausztria tar-
tományi	akadémiája	másodszor	indította	útjára	a	„Jövő	mindenki	számára”	közvélemény-
kutatási akciót. „Az odafigyelés minden sikeres kormány fontos jellemzője. Honfitársaink 
részvétele	fontos	előfeltétele	 jövőbeni	sikereinknek”,	 írta	Dr.	Erwin	Pröll,	a	tartományi	
kormány elnöke, a második közvélemény-kutatási kérdőívhez intézett előszavában és 
felszólította az embereket arra, hogy továbbra is közvetlenül és személyesen vállaljanak 
részt a szövetségi tartomány fejlődési irányának meghatározásában. Mert, ahogy a tarto-
mányi kormány elnöke folytatta: „Meg vagyok győződve a következőkről: A politika csak 
akkor képes hitelesen alakítani a jövőt, ha valamennyi állampolgár válaszol a jövőt érintő 
kérdésekre. A jövő az, amit mi ebből közösen kihozunk”.

Ez a felhívás nem maradt hatástalan. A közvélemény-kutatók elámultak a nagy részvételi 
arányon. Alsó-Ausztria minden családjához elküldtek egy-egy részletes részvételi kérdő-
ívet.	Alsó-Ausztria	56	119	állampolgára	–	még	több,	mint	2001/2002-ben	–	használta	ki	a	
részvételnek ezt az írásos formáját arra, hogy közreműködhessen jövője alakításában.

A válaszokból kiderült, mi az, amiért Alsó-Ausztriát az emberek hazájuknak tekintik, 
melyek	azok	a	kérdések,	amelyeket	az	emberek	döntő	fontosságúnak	tartanak	a	 tarto-
mány	 szempontjából;	 ezen	 kívül	 kérelmek	 és	 javaslatok	 sokagása	 is	 érkezett	 a	 jövőre	
nézve.	Mindenről	részletesebben	tájékozódhat	a	következő	Internet-címen:	http://www.
zukunft.noe-lak.at
 

A jövővel kapcsolatos 2007 évi kérdőív 
értékelésének eredményei:

Az óhajtott legfontosabb alsó-ausztriai  

fejlesztési területek („nagyon fontosként” 

értékelve) 

•	 Képzés	és	a	tehetségek	támogatása

•	 Gazdasági	székhely	és	munkahelyek

•	 Közegészségügy

•	 Gyermekek	és	fiatalok	támogatása

•	 Környezet	és	természet

•	 Alsó-Ausztria	biztonsága

•	 Szociális	gondoskodás	és	segítségnyújtás

•	 Az	idős	korosztály	életminősége

•	 Modernizálás:	Innováció,	technológia,	

tudomány

•	 Mobilitás	és	közlekedés

•	 Jó	közérzet,	közösség,	kultúra

•	 Mező-	és	erdőgazdálkodás

•	 Falvak	és	városok	megújítása	

•	 Együttműködés	Béccsel

•	 Együttműködés	európai	partnerekkel	és	

régiókkal

Gyakran említett javaslatok és kívánságok 

•	 Iskolai	férőhelyek	és	munka	a	fiatalok	

számára az iskola befejezését követően

•	 Nagyobb	választék,	flexibilitás	és	a	 

tehetségek támogatása az iskolában

•	 Munkahelyteremtés	és	az	emberek	 

munkába való irányítása

•	 Segítségnyújtás	a	kisvállalatoknak	és	a	

vállalatalapítóknak

•	 A	szakorvosok	számának	növelése	a	 

körzetben.
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Alsó-Ausztria WIN stratégiája 2020 – pillantás a jövőbe

Most mi történik az állampolgároktól kapott ezen óriási mennyiségű információval? A 
megkérdezettek véleménye, javaslatai, de kritikái is továbbra is kiindulási alapként szol-
gálnak a legfontosabb jövendő célkitűzésekhez és a munka folytatásához a tartomány-
fejlesztési koncepció keretében. Erre alapozva folyamatosan konkrét intézkedés-prog-
ramokat dolgoztak ki és fejlesztenek tovább. Valamennyi fontos téma vonatkozásában. 
Alsó-Ausztria minden régiója számára.

Ha valaki egy stratégiát ilyen következetesen ültet át a gyakorlatba és továbbfejleszti azt, 
akkor	egy	pár	év	múlva	nem	kell	mindent	elölről	kezdenie.	A	célok	ismertek	és	egyértel-
műek. Természetesen az idő nem áll meg és az egyre gyorsuló tempóban zajló változások 
továbbra is befolyásolják a tervezést és az alsó-ausztriai fejlesztéseket. Ezért egyre gyor-
sabban kell reagálni az aktuális fejlődési irányokra, anélkül azonban, hogy a célokat szem 
elől tévesztenénk.
Alsó-Ausztria WIN stratégiájának megvalósításához fontos eszközként használhatók a 
folyamatban	lévő	2007-2003	EU	programtervezési	periódusban	rendelkezésre	álló	támo-
gatási lehetőségek. Az együttműködés, mint problémamegoldás iránt egyre fokozódó 
igény, lett légyen az községi vagy gazdasági szinten, nagyon is előmozdítja a munkát. Al-
só-Ausztria jelszava továbbra is ez marad: tervezzük együtt a jövőt!

A WIN folyamat folytatódik
Az alsó-ausztriai WIN stratégiával kapcsolatos munka nem fejeződött be, ugyanis itt egy 
„folyamatosan	zajló”	folyamatról	van	szó.„A	stratégiát	újból	és	újból	korrigáljuk	és	az	új	
kihívásokhoz	igazítjuk”,	mondotta	Dr.	Erwin	Pröll,	a	tartományi	kormány	elnöke,	az	alsó-
ausztriai stratégia kidolgozásának megbízója.
A régiók képviselőjével, valamint a községek és a tartomány érdekelt résztvevőivel kö-
zösen, továbbá a regionális vezetőséggel és a szakértőkkel együtt a munka folytatódik. 
Folyamatosan zajlik a részletes egyeztetés a politikai felelősökkel. Az adott év „Jövő nap-
ján”	 jelentést	készítenek,	 felállítják	a	mérleget,	majd	bemutatják	az	új	kulcsfontosságú	
témákat és projekteket.

A WIN folyamat 
Ajánlat MINDENKINEK, aki szeretne részt venni a jövő alakításában.
www.strategie-noe.at

Még több információt és Alsó-Ausztria WIN stratégiájára vonatkozó folyamatosan aktua-
lizált adatokat találhat a projekt honlapján, az Interneten.

a konkrét haszon
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Alsó-Ausztria	tartomány	életét	a	közelmúltban	egyedülálló	események	formálták.	A	vas-
függöny lehullása, Ausztria EU-csatlakozása, az Euro-zónába való belépés és az Európai 
Unió	bővítése	a	szomszédos	országokkal	a	múltban	és	most	is	rendkívüli	kihívásokat	jelent	
a	tartomány	fejlődése	szempontjából.	2002-ben	Dr.	Erwin	Pröll,	a	tartományi	kormány	el-
nöke a tartományi közigazgatásnak megbízást adott arra, hogy szakértőkkel, a községek 
és régiók képviselőivel, továbbá az állampolgárok részvételével dolgozzanak ki egy, Alsó-
Ausztria jövőjére vonatkozó átfogó stratégiát. „Alsó-Ausztria stratégiája” egyértelmű cé-
lokat,	súlyponti	területeket	és	konkrét	projekteket	fogalmaz	meg,	ezen	kívül	pedig	orien-
tációs	segítséget	nyújt	a	tartományi	politikának,	a	lakosságnak	és	a	gazdaságnak.
A WIN egyaránt jelenti „mi Alsó-Ausztriában” német rövidítését, mint ahogy a győzelmet” 
is. Közösen tovább munkálkodni Alsó-Ausztria sikeres modelljén – így szól a jelmondat. 
Különböző	szinteken	számos	tevékenységet	határoztak	meg;	egy	„kirakós	játék”	eleme-
it, amelyeket gondos precizitással egy általános stratégiává kapcsoltak össze. A változá-
sokat és tendenciákat azonban továbbra is figyelemmel követik, és ennek megfelelően 
adaptálják, illetve továbbfejlesztik Alsó-Ausztria stratégiáját. Ezért a WIN folyamat és az 
Alsó-Ausztria	stratégiájával	kapcsolatos	munka	soha	nem	ér	véget.	A	múlt	elemezhető,	
a	jövőt	pedig	formálni	kell.	Ez	a	brosúra	ezért	időközi	beszámolónak	és	áttekintésnek	te-
kinthető.

Az alsó-ausztriai stratégia tartóoszlopai:
- A tartományfejlesztési koncepció
- Az öt fő régióra vonatkozó stratégiák
- A legfontosabb szektorok szakmai alapjai
- A WIN állampolgári részvételi folyamat

A tartományfejlesztési koncepció
A tartományi közigazgatásból kiindulva, ügyosztályok közti együttműködésben és külső 
szakértők közreműködésével a tartományfejlesztési koncepció integrációs eszményképet 
fogalmaz meg tartományi szinten a lényeges kihívásokat, elveket és stratégiákat illetően. 
Az alsó-ausztriai tartományi kormány 2004. szeptemberi határozata alapján ez a koncep-
ció alkotja a központi alapdokumentumot. A három általános vezércél a következő: azo-
nos életfeltételek valamennyi társadalmi csoport számára és a tartomány valamennyi ré-
szében;	versenyképes	régiók	és	regionális	lehetőségek	fejlesztése;	valamint	a	természeti	
erőforrások tartós, környezetet nem károsító és kíméletes használata.

A fő régiók távlatai
Az öt fő régió - Waldviertel, Weinviertel, Alsó-Ausztria középső része, Industrieviertel és 
Mostviertel – szintjén az alsó-ausztriai regionális menedzserek szakértőkkel és a régiók 
képviselőivel együtt elmélyítik és konkretizálják a tartományfejlesztési koncepció céljait. 
Az átfogó regionális elemzések alapján a tervezőcsoportok kidolgozták a megvalósítási 
stratégiákat, megjelölve a konkrét intézkedéseket.

Ágazati távlatok
A	tartományfejlesztési	koncepció	regionális	szintű	konkretizálásán	túlmenően	tartomá-
nyon belüli, több ügyosztályt felölelő munkacsoportokban dolgozták ki a legfontosabb 
témák alapjait. Értékes szakmai építőkövek a döntések meghatározásához és a projektek 
értékeléséhez.
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Felülről lefelé – alulról felfelé
A tervek minősége és sikere nagymértékben függ attól, hogy figyelembe veszik és egye-
sítik-e a szakértők, a politika, a közigazgatás és a régiók érintett képviselői, továbbá az ál-
lampolgárok tudását, illetve érdekeit. A tartományfejlesztés témájában egy ilyen jellegű 
részvételi folyamat összetett és rendkívül jelentős kihívást, valamint megfelelő költsége-
ket jelent. Az Alsó-Ausztria tartományi kormányának hivatalában működő területrende-
zési, környezetvédelmi és közlekedési csoport a jövőre vonatkozó közvélemény-kutatási 
kérdőívekkel, a körzetekben tartott bemutatókkal, több mint 70 kistérség bevonásával 
és	egy	Internet-platform	létrehozásával	koordinálta	a	WIN	folyamatot;	az	állampolgárok	
részvételével zajló közvélemény-kutatást számos szervezettel (pl. régióvezetőség, falu és 
városfejlesztési ügyosztály, tartományi akadémia) folytatott együttműködésben és sok 
önkéntes	WIn-nagykövet	segítségével	bonyolították	le.	Több	mint	100	000	alsó-ausztriai	
lakos	küldte	vissza	a	jövőre	vonatkozó	kérdőíveket.	Több	mint	10	000	állampolgár	közölte	
ötleteit	és	véleményét	380	rendezvényen;	ezen	kívül	az	Internet-platform	révén	nagyon	
sokan kommentálják és kiegészítik a folyó munkát. Sikeres példa és egyedülálló állampol-
gári részvételi modell. 

Jelen teljes stratégia lehetővé teszi a lakosok, a telephelyet kereső vállalatok, valamint a 
tervezők számára, hogy képet kaphassanak a jövendő fejlesztésekről. Az összes fő régió-
ra vonatkozó stratégiai térképek hozzáférhetőek az Interneten és azokat folyamatosan 
bővítik. A gazdasági térségekre és életterekre vonatkozó konkrét tervek egyértelműen 
rangsorolják a régiókat az országos (nemzetközi) versenyben. Alsó-Ausztriára vonatko-
zóan érvényes az a megállapítás, hogy a helyszíneken folyó versenyben mindig az ember 
áll	a	középpontban	és	a	magas	életszínvonal	prioritást	élvez	a	rövid	távú	versenycélokkal	
szemben. A szolgáltatási intézményekkel együtt a regionális menedzsment számára a tar-
tományi közigazgatás mellett a helyszínen rendelkezésre állnak az Alsó-Ausztria straté-
giája	terén	illetékes	konzultációs	központok	is.	Ezek	az	egyértelmű	struktúrák	optimális	
tanácsadási és ellátási feltételeket biztosítanak.
 
A	jövőbe	való	pillantás	az,	ami	biztonságot	nyújt	a	döntéshozatali	folyamatokban.	Ezáltal	
a	politika	és	a	közigazgatás,	mint	megbízható	partnerek,	egyértelmű	és	átlátható	súly-
ponti fejlesztési területekkel, gyors hatósági döntésekkel és az ismertetett intézkedések 
gyakorlatba való átültetésével A lakosság részvételén alapuló együttműködés jól bevált 
modelljét továbbra is alkalmazni fogjuk. Az évente sorra kerülő „Jövő napján” tájékozta-
tunk	a	munka	állásáról,	valamint	az	új	súlyponti	területekről	és	projektekről.
Jelen stratégiák nem azért készültek, hogy aztán elmerüljenek bizonyos kiváltságosak író-
asztalfiókjában. Közzétesszük azokat, hogy irányt mutassanak, hogy valóssággá váljanak. 
A www.strategie-noe.at	Internet-platformon	kívül	ez	a	brosúra	is	tájékoztat	a	munka	ak-
tuális állásáról.
A határokon átívelő együttműködés Európa középső körzetében fontos tényezőként 
nyom	a	latba	a	szövetségi	tartomány	nemzetközi	rangsorolása	szempontjából.	A	brosúra	
cseh, szlovák, magyar és angol nyelvű kiadása megkönnyíti a közös tervezési folyamatot, 
továbbá támogatja a nemzetközi befektetőket és a telephelyet kereső vállalatokat. 

A	brosúra	a	jövővel	kapcsolatos	közvélemény-kutatásból	vett	néhány	idézettel	fejeződik	
be.	Ezzel	hangsúlyozni	kívántuk	az	állampolgárok	részvételének	jelentőségét	és	egyidejű-
leg	ösztönzést	szeretnénk	nyújtani	a	további	munkához.
 



A jövő mindenki számára – az állampolgárok kívánságai és véleményei

 
Végezetül	álljon	itt	egy	idézet	a	2007	évi	közvélemény-kutatási	akció	során	kapott	56	000	
visszajelzésből, javaslatként a jövendő munkára nézve.

Gazdaság és hivatás:
…   Fontos, hogy a fiatalok az iskola befejezését követően munkába állhassanak, mert 

máskülönben lecsúszhatnak, és sikertelenül indulnak az életben.
…   Csak a megfelelő oktatás és a fiatal egyéni tehetségek maximális támogatása garantálja a 

gazdaság jövőjét. 
…   A képzés azt jelenti, hogy felkutatjuk és támogatjuk a gyermekek erősségeit. Ha az 

iskolában folyton kipécézzük gyengéiket, akkor nem fogják szeretni a tanulást.
…   A tartomány valamennyi régiójában elsősorban a kis- és középvállalatokról kell 

gondoskodnunk, támogatva, illetve tehermentesítve azokat. A régióban azok biztosítják és 
tartják a megfelelő szinten a foglalkoztatást.

…   A fiatal vállalatalapítókat megfelelő tanácsokkal kell ellátni és minden eszközzel támogatni 
kell őket.

…   Biztosítani kell az esélyegyenlőséget a városközpontokban működő vállalatok és a 
zöldmezős beruházások számára.

…   Támogatni kell a helyi gazdaság termékeit, és be kell vinni azokat a fogyasztási láncba, 
kiküszöbölve a hosszú áruszállítási útvonalakat.

Egészségügy és szociális ügyek
…   Az egészségügyi szolgáltatásoknak térben mindenki számára elérhetőnek és 

megfizethetőnek kell maradniuk.
…   Letelepedési szabadságot és piacgazdasági feltételeket kell biztosítani az orvosoknak. 

Akkor majd nem kell olyan sokat várakozni. 
…   Ha valaki gyermeket nevel, akkor hátrányba kerül a karrierjét, a bevételét és a nyugdíjat 

illetően. Kérjük, támogassák ezeket a tevékenységeket, hogy kiegyenlítődjenek a 
hátrányok.

…   Ismerjék el, és a nyugdíjba számítsák be a családok által végzett gondozói munkát.
…   Létesítsenek szociális otthonokat és gondozó intézményeket.
…   Támogassák a saját kezdeményezéseket, hogy az emberek megőrizhessék egészségüket.

Közösségi	élet,	kultúra	és	hazaszeretet
…   A lehető legnagyobb mértékben támogassák az egyesületeket.
…   Minél inkább integrálják a fiatalokat a közösségbe és szólítsák fel őket együttműködésre, 

illetve a jövő közös alakítására. 
…   Erősítsék a szociális gondoskodást és a civilszervezetek idősek részére létrehozott 

támogatási intézményeit.
…   Bővítsék a kulturális kínálatot a községekben.
…   Őrizzük meg mindennapi kultúránkat és életmódunkat.

Egyéb
…   Gondoskodjanak fokozottabb biztonságról, mindenek előtt a határvédelem terén.
…   Csökkentsék a bürokráciát és takarékoskodjanak a közigazgatásban.
…   Bővítsék a tömegközlekedést, és sokkal rugalmasabban irányítsák azt.
…   A kisebb járművekkel megvalósított rövid időközönként közlekedő járatok fontos 

szolgálatot tennének a körzetekben.
…   Fejlesszék tovább a környezetkímélő energiatermelési technológiákat és alkalmazzák 

azokat a gazdaság motorjaként.
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