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„Smerom napred, keď ide o krajinu a jej budúcnosť. Bližšie, keď ide o ľudí a ich problé-
my.“ s týmto mottom pracujeme spoločne na úspešnom modeli dolného rakúska. Pod-
statný príspevok k rozvoju budúcnosti predstavuje stratégia dolného rakúska nazývaná 
Win. V roku 2002 som udelil zákazku na vypracovanie fundovaných stratégií a realizač-
ných opatrení, blízkych praxi a slúžiacich budúcnosti spolkovej krajiny. 

Pritom mi okrem názorov odborníkov a krajinskej správy záležalo hlavne na dôslednom 
zohľadnení želaní, skúseností a názorov všetkých spoluobyvateľov. Ďakujem všetkým 
tým, ktorí sa dosiaľ na tejto spolupráci tak angažovane podieľali.

Win neznamená iba „my v dolnom rakúsku“ („wir in niederösterreich“), ale znamená aj 
„vyhrať či získať“ („gewinnen“). som pevne presvedčený o tom, že osvedčená spolupráca 
odborníkov, politiky, verejnej správy a občianok a občanov si získa naše regióny, ľudí, ktorí 
tu žijú, a tým i celú spolkovú krajinu.

Pre rozvinutie stratégie dolného rakúska bolo pre mňa dôležitých päť princípov:

•	 koncept	rozvoja	krajiny,	ktorý	definuje	základy,
•	 jasné	stratégie	pre	každý	z	regiónov	Dolného	Rakúska,
•	 špeciálne	zameranie	odborných	oddelení	na	dôležité	sektorové	témy,
•	 zapojenie	nápadov	/	návrhov	z	menších	regiónov	a	obcí,
•	 načúvanie	skúsenostiam	a	želaniam	obyvateľov	a	obyvateliek	Dolného	Rakúska.

táto brožúra podáva kompaktný prehľad o množstve aktivít a o konkrétnych výsledkoch. 
návod pre nadchádzajúce roky so zreteľnými prioritami. Politika a správa sa tým preu-
kazujú ako spoľahlivý partner pre všetkých, ktorí v našej krajine žijú, podnikajú, pracujú 
alebo trávia svoj voľný čas.

Práve tak ukazuje našim susedom a partnerom v rakúsku i okolo neho, čo je naším cieľom. 
naša východisková hospodárska situácia sa - ako potvrdzujú všetky prieskumy a údaje 
– dokonale pojí s vysokou kvalitou života. a dnes Vám môžem prisľúbiť, že proces Win 
bude mať pokračovanie. aj v budúcnosti budeme pokračovať na spoločnej ceste plánova-
nia „zdola“ a „zhora“. Preto Vás už dnes pozývam k tomu, aby ste pracovali spolu s nami 
na trvalo udržateľnom rozvoji krajiny, a tým pokračovali v histórii úspechov dolného ra-
kúska.

Dr. Erwin Pröll
Predseda krajinskej vlády dolného rakúska

w.i.N
pro ject

s t r a t e g i a

d o l n é  r a k ú s k o
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Vážené dámy a páni,

ako vedúci skupiny Priestorové plánovanie, životné prostredie a doprava  a hlavný zod-
povedný za vypracovanie stratégie nÖ by som sa chcel srdečne poďakovať  všetkým zú-
častneným občiankam a občanom, odborníčkam a odborníkom, zástupkyňám a zástup-
com obcí a záujmových združení za ich konštruktívnu spoluprácu. Bez Vášho pričinenia by 
nebolo bývalo možné pracovať v takom prepojení s realitou. V rámci široko organizovanej 
akcie zameranej na účasť občanov vyslovilo 10.000 zúčastnených v rámci 380 podujatí, a 
v rámci dvoch ďalších akcií viac ako 50.000 ľudí prostredníctvom dotazníkov svoje návrhy 
a názory. Viac ako 70 dobrovoľných „Win vyslancov“ a „Win vyslankýň“ pracovalo po ab-
solvovaní školenia v službách procesu Win. na podnietenie ďalších impulzov bol priebeh 
práce zverejňovaný na regionálnych konferenciách, v rôznych publikáciách, na interneto-
vom portáli i počas dohromady štyroch dní budúcnosti.

na nasledujúcich stránkach preto nenájdete „konečnú správu“, ale zhrnutie toho, čo sme 
doposiaľ dosiahli, míľnik, ktorý je orientačným bodom pre všetkých zúčastnených. ak sa 
má účasť občanov brať vážne, jednorazové podujatie nevystačuje. ak chceme vytvárať 
budúcnosť, musíme ciele a cesty vždy znovu a znovu spoločne nanovo určovať a prispôso-
bovať im opatrenia. 

správa spolkovej krajiny Vás a politiku naďalej bude vysokou angažovanosťou, odbornými 
znalosťami a i srdcom podporovať tak pri rozvoji, ako aj pri aplikovaní stratégie Win. 

univ. prof. Dr. Friedrich ZIBUSCHKA
skupina Priestorové plánovanie, životné prostredie a doprava
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1 Podnet. Proces. Práca.

Podnety a úlohy

Politika i spoločnosť nie je konfrontovaná s rozmanitými úlohami iba v dolnom rakúsku. 
Popri	geopolitických	zmenách	sú	to	i	demografické,	hospodárske	a	spoločenské	trendy,	
ktoré ovplyvňujú život a miesto, na ktorom žijeme. dolné rakúsko bolo na základe svojej 
414 km dlhej vonkajšej hranice so susednými štátmi Českom a slovenskom, ako aj blízkym 
Maďarskom, celé desaťročia veľmi výrazne postihnuté rozdelením európy. Pádom „želez-
nej opony“ a vstupom rakúska a neskôr i susedných krajín do eú sa krajina jedným razom 
dostala z geopolitického postavenia na okraji opäť do centra strednej európy.

tieto zmenené rámcové podmienky viedli po prekonaní hraníc i v hlavách ľudí k obrovskej 
dynamike hospodárskeho rozvoja. Mnoho dolnorakúskych podnikov využilo a využíva 
šance na medzinárodnú spoluprácu. rast spolkovej krajiny je vynikajúci a zamestnanosť 
dosahuje rekordné hodnoty. takéto zmeny môžu ale vyvolať i zneistenie a vyžadujú si pre-
to jasný obraz budúcnosti, aby šance rozvoja mohli byť i naďalej optimálne využívané. nie 
sú to ale iba účinky zmedzinárodnenia, ktoré občianky a občania pociťujú na vlastnej koži. 
Prechod od priemyselnej spoločnosti k spoločnosti služieb a vedomostí je v plnom prúde. 
Procesy zmenšovania sa vidieckych oblastí a rast v centrách vedie k vzniku nových funkč-
ných priestorov so zvýšenými požiadavkami na infraštruktúru. tento proces má vplyv na 
plánovanie	krajiny	práve	tak,	ako	aj	na	demografické	zmeny	(napr.	posun	vekovej	pyra-
mídy), na ktoré musia reagovať všetky európske štáty. Je to predovšetkým tempo zmien, 
ktoré tak intenzívne zamestnáva politiku, hospodárstvo a v neposlednom rade i každého 
či každú z nás.

a práve na dolné rakúsko so svojou prírodnou, hospodárskou a štruktúrnou rozmanitos-
ťou sú kladené enormné požiadavky. rozmanitosť bola vždy silnou stránkou tejto spolko-
vej krajiny. Je potrebné vnímať medzinárodný vývoj a súčasne zohľadniť túto rôznorodosť 
v plánovaní a rozvoji. sú potrebné rozličné modely, jednak pre vidiecke oblasti, a jednak 
pre strediskové oblasti s ich hlavnými osami. „nehádzať všetko do jedného vreca“, ale so-
lidárne rozvíjať silné stránky jednotlivých regiónov. túto náročnú úlohu sa podarilo splniť 
pomocou procesu, v ktorom boli kombinované stratégie „top down“ a „bottom up“. Vzni-
kol koncept rozvoja krajiny zameraný na budúcnosť, ktorý sa i realizuje. Čím väčší bude 
svet, v ktorom sa ako krajina budeme pohybovať, tým dôležitejšie bude prostredie, v kto-
rom vedieme svoj osobný život. Čím dôraznejšie  sa budeme rozvíjať v rámci našej krajiny, 
tým úspešnejší budeme ako krajina aj v medzinárodnej súťaži. Proces Win sa začal.

podnet. proces. práca.
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Proces WIN – 5 rokov rozvoja krajiny

Spoločné vytváranie budúcnosti. 
My v dolnom rakúsku formujeme svoju krajinu spoločne s 
našimi občiankami a občanmi. to je naša stratégia úspechu. 
a tak bola aj nazvaná: „stratégia nÖ“ („stratégia dolného 
rakúska“). obyvateľstvo a hospodárstvo očakávajú v týchto, 
tak rýchlo sa meniacich časoch, orientáciu, ako aj istotu v plá-
novaní a rozhodovaní. okrem toho sú potrebné zreteľné vízie 
budúcnosti pre krajinu ako celok, jej regióny i pre najrozlič-
nejšie tematické oblasti. V tejto situácii uviedla krajina dolné 
rakúsko v roku 2002 do života projekt “Win”. Win znamená 
nielen „my v dolnom rakúsku“ („wir in niederösterreich“), 
znamená aj „vyhrať či získať“ („gewinnen). ide pritom o stra-
tegický proces vzorov, ktorý sa prostredníctvom koncepč-
ných	prístupov	pokúša	 identifikovať	 šance,	problémy,	 riziká	
a potenciál krajiny.

Koncept rozvoja krajiny
„dolnorakúsky koncept rozvoja krajiny“ je východiskovým bodom celokrajinnej stratégie. 
Bol vytvorený počas trojročnej práce pracovných skupín rôznych spolupracujúcich odde-
lení. Vláda dolného rakúska ho schválila v septembri 2004. tento dokument formuluje 
na základe podstatných úloh tie najdôležitejšie ciele, princípy a zásadné stratégie rozvoja 
krajiny vo forme integratívneho vzoru. ako zásadný dokument je ústredným nástrojom 
koordinácie, riadenia a informovanosti krajiny dolné rakúsko a zostane preto priesto-
rovo, ako aj tematicky relatívne všeobecný. regionálna a sektorová konkretizácia jeho 
centrálnych cieľov – vytvorenie rovnako hodnotných životných podmienok, konkurencie-
schopných regiónov a trvalo udržateľného rozvoja priestoru – prebiehala v dvoch na seba 
nadväzujúcich konceptoch.

Perspektívy pre hlavné regióny
„Perpektívy pre hlavné regióny“ predstavujú ďalší ústredný stavebný prvok. V nadväznos-
ti na obsiahlu regionálnu analýzu piatich hlavných regiónov (Waldviertel, Weinviertel, in-
dustrieviertel, nÖ Mitte, Mostviertel) prehĺbili externí odborníci a zástupcovia regiónov  
princípy a zásady konceptu rozvoja krajiny.

Hlavná pozornosť pritom bola venovaná konkretizácii cieľov a opatrení vzhľadom na špe-
cifiká	regiónov	za	pomoci	územných	vzorov.	Výsledky	tak	pôsobia	na	príslušný	región	a		
jeho obyvateľstvo. tento aspekt bol zohľadnený v regionálnej účasti na procese.

Sektorové perspektívy
o tematické vyhranenie konceptu rozvoja krajiny sa postarali pracovné skupiny odbor-
ných oddelení krajiny, špeciálne vytvorené na tento účel. Vypracovali základy pre rôzne 
tematické okruhy v pôsobnosti krajiny (napr. osídlenie, doprava, hospodárstvo, turizmus, 
odpadové a vodné hospodárstvo). tieto tvoria dôležitý stavebný prvok v procese zlaďo-
vania medzi podieľajúcimi sa odbornými oddeleniami v relevantných otázkach územného 
plánovania.

Proces kooperácie a účasti
kvalita každého (plánovacieho) procesu závisí v konečnom dôsledku od jeho akceptancie. 
Preto bol v rámci stratégie Win od začiatku prikladaný veľký význam procesu kooperácie 
a účasti. Zatiaľ čo napríklad pri vypracovaní „sektorových perspektív“ prostredníctvom 
etablovania pracovných skupín stála v centre základná myšlienka kooperácie na odbornej 

Perspektívy pre hlavné regióny
Boli vypracované stratégie pre jednotli-
vé oblasti krajiny, zhrnuté v prehľadnej 
príručke. Táto príručka obsahuje roz-
vojové a spojovacie osi v Dolnom Ra-
kúsku, vedúce funkcie pre celú krajinu, 
ako aj strategické karty. Podrobnosti 
nájdete na www.strategie-noe.at.

Regionálne konferencie – okresné 
konferencie
Univ. prof. Friedrich Zibuschka prie-
bežne informoval odborníkov, zástup-
cov politiky a zainteresovanú verej-
nosť o stave práce.

Koncept rozvoja krajiny pre Dolné Ra-
kúsko
Bol po troch rokoch práce dokončený 
ako návrh a verejnosti prezentovaný 
na piatich regionálnych konferenciách 
v novembri 2003.

Budúcnosť pre všetkých – jedna z naj-
väčších akcií účasti v Rakúsku
V zime 2001/2002 a na jar 2007 sa an-
kety na tému budúcnosť Dolného Ra-
kúska po oba razy zúčastnilo viac ako 
50.000 občianok a občanov.



11

úrovni, bolo na inom mieste občiankam a občanom ponúknuté, aby sa na tomto procese 
podieľali. tak zorganizovala krajinská akadémia dolného rakúska na začiatku celého pro-
jektu a ešte raz v roku 2007 za pomoci dotazníkov o budúcnosti jednu z najväčších akcií 
účasti obyvateľstva v rakúsku. Bolo vyhodnotených viac ako 50.000 odpovedí. Ďalej sa 
na vypracovaní „regionálnych perspektív“ veľmi živo podieľalo v rámci 380 podujatí v 74 
regiónoch okolo 10.000 občanov, ktorí vyjadrili svoje myšlienky, želania a vízie. naviac sú 
od roku 2003 na internetovej stránke www.strategie-noe.at uverejňované diskusné prí-
spevky k stratégii dolného rakúska.

Úspešná cesta do budúcnosti
V januári 2007 sme sa na dňoch budúcnosti dolného rakúska mohli obzrieť na nanajvýš 
úspešnú cestu. Zároveň bol predstavený ďalší postup stratégie Win. táto stratégia má 
aj naďalej byť orientačným rámcom i rámcom konania pre projekty v dolnom rakúsku, 
zamerané na budúcnosť. Proces sa má v budúcnosti prejaviť v regiónoch ešte dôraznejšie, 
a síce realizáciou konkrétnych projektov na konkrétnych miestach. Podrobné informácie 
o	plánovaných	krokoch,	ako	aj	o	doterajšom	vývoji	nájdete	na	internetovej	stránke	http://
www.strategie-noe.at.

na dňoch budúcnosti v novembri 2007 predstavil predseda vlády dolného rakúska dr. 
erwin Pröll súhrn dosiaľ vykonanej práce. táto prehľadná príručka je všetkým záujemcom 
k dispozícii v nemeckom, anglickom, českom, slovenskom a maďarskom jazyku.
 

www.strategie-noe.at
Od začatia práce sú na internete k dis-
pozícii najdôležitejšie míľniky, tlačovi-
ny a termíny.

Práca v malých regiónoch
V roku 2004 boli malé regióny a obce 
vyzvané, aby sa zúčastnili vypracová-
vania stratégie WIN Dolného Rakúska. 
Vyslankyne a vyslanci WIN ešte v tom 
istom roku na Dňoch budúcnosti odo-
vzdali predsedovi krajinskej vlády Dr. 
Pröllovi vypracované myšlienky a ná-
vrhy vo forme 74 brožúrok.

Dni budúcnosti Dolného Rakúska (NÖ 
Zukunftstag) 2004, 2005, 2006 und 
2007
O procese WIN a ďalších krokoch  sa 
referovalo každý rok spoločne s pred-
sedom krajinskej vlády.

Tréneri  WIN & vyslankyne a vyslanci 
WIN
V roku 2004 bolo pre účely procesu 
účasti na viacerých kurzoch vyškole-
ných 26 trénerov regionálneho ma-
nažmentu Dolného Rakúska a obnovy 
dedín a miest, ako aj 70 dobrovoľných 
WIN vyslankýň a vyslancov.

podnet. proces. práca.
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Základy práce - koncept rozvoja krajiny

rozvoj krajiny je vždy začlenený do nadradeného politického, spoločenského a hospodár-
skeho	vývoja.	Nie	je	samoúčelný.	Musí	identifikovať	resp.	predvídať	budúce	smery	vývoja	
a musí na ne reagovať na úrovni politiky a plánovania. 

aktuálny koncept rozvoja krajiny z roku 2004 tvorí odbornú základňu stratégie Win dol-
ného rakúska, ktorá je rozdelená na päť základných priorít a doplnená o zásady na dosiah-
nutie a realizáciu cieľov. 

Prvá obsahová priorita stavia do stredobodu niektoré z týchto zásadných a predvída-
teľných trendov spoločenského a priestorového vývoja a načrtáva ich účinky na krajinu. 
Patria sem okrem iného témy ako hospodárske a hospodársko-priestorové zmeny alebo 
nová konkurencia v lokalitách, spoločenské zmeny a starnutie spoločnosti práve tak, ako 
aj	celkom	odlišná	dynamika	vývoja	obyvateľstva	(centrum/periféria).	Pre	celkový	obraz	sú	
charakteristické priestorové disparity a vznik nových funkčných priestorov. 

druhá prioritná oblasť obsahuje stvárnenie všeobecného vzoru usporiadania a využíva-
nia priestoru. Pritom sa uplatňujú návody z európskeho a rakúskeho konceptu územného 
rozvoja. tri hlavné všeobecné ciele dolnorakúskeho konceptu rozvoja krajiny sú:

•	 rovnako	hodnotné	životné	podmienky	pre	všetky	spoločenské	skupiny	vo	všetkých	
častiach krajiny,

•	 konkurencieschopné	regióny	a	rozvoj	regionálnych	potenciálov,
•	 trvalo	udržateľné,	šetrné	a	životné	prostredie	zohľadňujúce	využívanie	prirodzených	

zdrojov.

Ciele ako sociálna kohézia a spoločenská spravodlivosť, trvalo udržateľný regionálny roz-
voj a konkurencieschopné regióny sú práve tak obsiahle, ako aj vyvážené, a platia aj pre 
územné usporiadanie dolného rakúska.

V rámci tretej oblasti priorít sa do stredobodu pozornosti posúvajú zásady priestorových 
štruktúr, typov a štruktúrnych prvkov územného plánovania. táto spolková krajina patrí k 
najväčším a politicky najvýznamnejším spolkovým krajinám rakúska. Postavenie dolného 
rakúska v medzinárodnom ohľade i v rakúsku samotnom sa v súvislosti s geopolitickými 
zmenami výrazne zmenilo. od pádu železnej opony zažila krajina osobitný nárast významu. 

Z postavenia na okraji európy sa dostáva do centrálnej pozície so všetkými požiadavkami 
a šancami, ktoré sú s tým spojené.

k princípom priestorového rozvoja patrí
•	 posilňovanie	silných	stránok,
•	 využívanie	daných	(endogénnych)	potenciálov,
•	 podpora	decentrálnej	koncentrácie,
•	 posilňovanie	štrukturálne	slabých	regiónov.

aké perspektívy rozvoja sú výhodné napríklad pre husto osídlené regióny, aké pre vidiec-
ke regióny? aké dlhodobé predstavy existujú pre prihraničné oblasti, akú úlohu hrajú pre 
rozvoj krajiny centrá a ústredné osi? Určenie typov priestoru sa pritom orientuje podľa 
špecifických	 sociálno-ekonomických	 alebo	 sídelno-štrukturálnych	 charakteristík,	 avšak	
bez konkrétnej regionalizácie.
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Štvrtá priorita sa člení na 19 sektorových tém. Pritom je zakaždým poukázané na to, ktoré 
sú úlohy politických grémií zúčastňujúcich sa územného plánovania či aké sú ciele rozvo-
ja. tento zoznam robí koncept rozvoja krajiny zaujímavým aj pre tých, ktorí chcú vedieť, 
aké zásadné ciele rozvoja sleduje napríklad verejná energetika, odpadové hospodárstvo 
krajiny, dopravná a priemyselná politika. Zoznam zahŕňa rozličné oblasti politiky a zreteľ-
ne ukazuje, že - v závislosti od vecnej tematiky - existujú určité nadradené princípy, ako 
napr. trvalo udržateľný rozvoj, ekonomická efektívnosť, rovnosť šancí a vyvážený regio-
nálny rozvoj.

Piatou a poslednou oblasťou priorít sú strategické výpovede o realizácii a konkrétnom 
postupe. Pritom sú vymenované princípy stratégie a je formulovaná cesta k realizácii. 
krajina sama je bezpochyby prvým adresátom, a tým i prvým aktérom. Celkovo ale exis-
tuje - práve tak ako aj pri nástrojoch relizácie - široká paleta kontaktných partnerov. od 
územných združení, ako sú obce, cez dobrovoľné alebo iniciované zväzy, ustanovizne, 
stojace v blízkom vzťahu ku spolkovej krajine dolné rakúsko, až po záujmové združenia, 
vzdelávacie inštitúcie a čoraz dôležitejšie mimovládne organizácie, ako aj angažovaných 
občanov a spolky. Všetci menovaní majú byť pri realizácii konceptu rozvoja krajiny dr 
aktívnymi partnermi.

na www.strategie-noe.at nájdete v oddieli „dokumente“ celý koncept rozvoja krajiny.
 

Dolné Rakúsko v číslach
katastrálna plocha v km2  ..................................................................................................................................................................................................................219.178
Štátna hranica v km  ........................................................................................................................................................................................................................................414
nadmorská výška – najvyšší bod  .................................................................................................................................................................................................2.076
administratívne okresy  ..................................................................................................................................................................................................................................21
Štatutárne mestá  ....................................................................................................................................................................................................................................................4
obce  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................573
osady  ......................................................................................................................................................................................................................................................................3.908
obyvateľstvo v roku 2007  .........................................................................................................................................................................................................1.589.580
s vedľajším pobytom 2006  ...........................................................................................................................................................................................................282.472
Prognóza obyvateľstva na rok 2021 ................................................................................................................................................................................. 1.605.093
Hospodársky rast 2006 v %  ......................................................................................................................................................................................................................3,8
Hrubý národný produkt na obyvateľa v eUr  ..................................................................................................................................................................36.583 
podiel na rakúskom HdP v %  ................................................................................................................................................................................................................15,5
Aktívne	firemné	lokality	2006	 .........................................................................................................................................................................................................71741
novozaložené podniky 2006  ...............................................................................................................................................................................................................5.711
Podiel nezamestnaných v júli 2007 v %  ....................................................................................................................................................................................... 5,4
Podiel nezamestnaných 2006 v %  .....................................................................................................................................................................................................6,9
nocľahy 2006  .......................................................................................................................................................................................................................................6.010.346
Zdroje: Land NÖ, AMS, Statistik Austria, ecoplus, WKNÖ
Ďalšie údaje: www.noel.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html

podnet. proces. práca.
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2 stratégia v kocke

Hlavné regióny dolného rakúska predstavujú aj v budúcnosti významné bunky rozvoja. 
dolné rakúsko je veľmi decentrálne, a tým štrukturované v blízkosti k občanom. Zreteľne 
to ukazuje i rozdelenie na

•	 5	hlavných	regiónov,	7	európskych	regiónov	(NUTS	III),
•	 21	okresov	a	viac	ako	70	malých	územných	celkov,
•	 573	obcí	so	4.315	dedinami.

táto blízkosť a prehľadnosť malých jednotiek ja silnou stránkou. Vždy však platí, že pri-
spôsobenosť jednotiek treba preverovať. Predovšetkým pri rozvojových procesoch treba 
brať ohľad na rozdielnu priestorovú a hospodársku situáciu.

Hlavné regióny Waldviertel, Weinviertel, industrieviertel, nÖ Mitte a Mostviertel sú roz-
vojovými bunkami budúcnosti. riadia sa cieľmi konkurencieschopnosti a trvalo udržateľ-
ného rozvoja - konkurencieschopnosť v medzinárodnom i medziregionálnom porovnaní 
a trvalo udržateľný rozvoj so zohľadnením zdrojov regiónu. Celokrajinské zastrešujúce 
združenie dáva preto každému regiónu k dispozícii regionálneho manažéra pre informač-
nú, aktivačnú a koordinačnú činnosť. regionálne rozvojové zväzy a regionálny manažment 
tvoria v rámci realizácie projektov rozhranie medzi krajinou dolné rakúsko a obcami.

K	tromfom	Dolného	Rakúska	patria	popri	flexibilnom	pracovnom	trhu	s	kvalifikovanými	
pracovnými silami aj nekomplikovaná prístupnosť know-how a služieb v blízkosti hospo-
dárskeho sektoru, kreatívna „klíma“, priaznivá pre inovácie, a štíhla a efektívna správa. 
“Bezpečnosť”, “zdravé životné prostredie“, ako aj „výkonné dopravné spojnice“ sú ďalšou 
reklamou pre lokality. Formulované stratégie a zodpovedajúce strategické karty sa dajú 
zhrnúť do troch ťažiskových bodov: 

•	 zlepšenie	dostupnosti,
•	 podpora	rozvojových	osí	a	centier,
•	 stanovenie	vedúcich	funkcií.

Stručný prehľad
Začlenené strategické karty poskytujú rýchly prehľad o 
plánovaných infraštruktúrnych opatreniach ako základ-
ni pre budúcu dostupnosť a kvalitu lokalít. Práve tak sú 
stvárňované budúce funkcionálne stanovenia priorít v 
regiónoch, ako aj rozvojové osi a ťažiská, ktoré treba 
posilňovať.
 

stratégia v kocke
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Zlepšenie dostupnosti

Východná oblasť rakúska (Viedeň, dolné rakúsko a Burgenland) zaberá z geopolitického 
a dopravného hľadiska centrálne miesto v strednej európe. tým sa dolné rakúsko nachá-
dza na rozhraní smerodajných dopravných koridorov, ktorým je do budúcnosti prognózo-
vaný značný nárast dopravy. konkrétne to je

•	 Dunajská	os,	prebiehajúca	z	východu	na	západ	z	Južnej	Európy	(Čierne	more)	cez	
Maďarsko, slovensko a rakúsko do Západnej európy,

•	 severo-južná	os	z	Varšavy/Prahy	do	Severného	Talianska.

na pozadí stupňovitého rozvoja celkovej dopravnej siete a so zohľadnením regionálnych, 
nadregionálnych a cezhraničných požiadaviek rozvoja dopravy, sa majú pri jednotlivých 
trasách infraštruktúry realizovať nasledujúce projekty: 
tým bude docielené zásadné zlepšenie dostupnosti smerom na sever a východ do hospo-
dárskeho priestoru Česka, Poľska, slovenska a Maďarska. Podstatné opatrenia na dosiah-
nutie tohto cieľa sú:

•	 v	oblasti	železničnej	dopravy:	výstavba	vetvy	Viedeň-Marchegg-Bratislava;	výstavba	
trasy	Pottendorf;	spojenie	letisko	Viedeň-Götzendorf,

•	 v	oblasti	cestnej	infraštruktúry	sa	budú	realizovať	nasledujúce	projekty:	diaľnica	Sever		
(a5), diaľnica sever-Východ (a6), rýchlostná cesta Marchfeld (s8), rýchlostná cesta 
Weinviertel (s3).

ny zlepšenie dostupnosti západoeurópskeho hospodárskeho priestoru sú odstraňované 
kapacitné nedostatky dopravnej siete Podunajskej osi. Podstatným opatrením na dosiah-
nutie tohto cieľa je rozšírenie sústavy západnej trate na štyri koľaje a rozšírenie západnej 
diaľnice na šesť prúdov.
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regionálna a nadregionálna dostupnosť sa v oblasti železničnej infraštruktúry zlepší vy-
budovaním trasy rýchlodráhy s2 Viedeň – Wolkersdorf – Mistelbach – laa a.d. thaya. 
Plánované je rozšírenie trasy Wiener neustadt-Mattersburg-sopron. V oblasti ciest sa 
plánuje osemprúdové dobudovanie diaľnice Juh (a2), rozšírenie cesty rýchlostná cesta 
traisental (s34), kremser straße (B37), Böhmerwald straße (B38), Zwettler straße (B36) a 
rozšírenie Waldviertler straße (B2), ako aj Horner straße (B4) formou obchvatov obcí.

V rámci uzlovej infraštruktúry sa rozšíri kapacita dopravného uzla vo viedenskom regióne:

•	 V	cestnej	doprave	má	byť	zriadené	odpojenie	tranzitnej	dopravy	od	cieľovej	a	výcho-
diskovej dopravy. Podstatnými opatreniami sú tu novovybudovanie resp. rozšírenie 
vonkajšieho viedenského okruhu (s1), diaľnice pozdĺž dunaja (a22), rýchlocesty 
stockerau (s5), rýchlocesty krems (s33), ako aj dunajského mosta traismauer, takže v 
konečnom dôsledku vznikne okolo Viedne diaľničný okruh. 

•	 V	železničnej	doprave	dôjde	k	odlúčeniu	nákladnej	a	osobnej	dopravy.	Dôležitými	
cieľmi jednotlivých etáp sú aj výstavba trasy  Viedeň - st. Pölten, obchvat pre nákladné 
vlaky st. Pölten, tunel lainz a stanica Viedeň (süd-ostbahnhof).

Menované infraštruktúrne opatrenia vysokého významu sa nachádzajú v etape pláno-
vania alebo  už v etape realizácie. Celková sieť bude k dispozícii pravdepodobne najne-
skôr za 10 rokov.

stratégia v kocke
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Stanovenie rozvojových osí

rozvojové osi sú tie priestory pozdĺž vysoko významnej dopravnej infraštruktúry, ktoré v 
nedávnej minulosti už zažili dynamický rozvoj, a pre ktoré je aj do budúcnosti predpove-
dané a žiadúce zotrvávanie tejto dynamiky. Cieľom je ďalšie multifunkcionálne rozvíjanie 
týchto osí. rozvojové osi sa nachádzajú prevažne v spádovej oblasti diaľníc a rýchlociest, 
ako aj iných významných dopravných ciest (napr. južná os od Mödlingu po ternitz, vý-
chodná os od schwechatu po Bruck a. d. leitha, západná os Melk-amstetten, budúca diaľ-
nica sever, Marchfeldská rýchlocesta, centrálna oblasť dolného rakúska). 

Okrem	toho	sa	k	ťažiskám	rozvoja	zaraďujú	i	regióny	ako	je	oblasť	Horn,	Waidhofen/Th,	
Gmünd,	Zwettl,	Tulln	a	Ennsdorf/Haag.	Prepájacie	osi	sú	vysoko	významné	resp.	nadregi-
onálne dôležité spojnice s  vysokým dopravným významom.
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Stanovenie vedúcich funkcií

aby sa dolné rakúsko mohlo vyvíjať usporiadaným, koordinovaným a zároveň inovatív-
nym a na budúcnosť orientovaným spôsobom, boli jednotlivým regiónom prisúdené rôzne 
vedúce funkcie. tieto funkcie odrážajú priority územného rozvoja a slúžia ako orientačný 
rámec. Mnohé územia prebrali na základe vhodnosti  aj dve alebo viacero funkcií.
Vedúca funkcia „hospodársky rozvoj“ charakterizuje oblasti s vysokou atraktívnosťou a 
dobrým rozvojovým potenciálom pre jednotlivé hospodárske odvetvia. Popri tradičných 
priemyselných oblastiach ako južnej osi (od Mödlingu po ternitz) je to okrem iného sever-
ný okraj Viedne (od korneuburgu po gänserndorf), dolnorakúska centrálna oblasť s kra-
jinským hlavným mestom st. Pölten, krems a.d. donau a tulln alebo západná os od Mel-
ku/Losdorfu	po	Amstetten.	Z	rozšírenia	EÚ	profitujú	ale	aj	také	oblasti	ako	napr.	Bruck/
Leitha,	Poydorf	–	Mistelbach	alebo	Gmünd	–	Waidhofen/Th	–	Zwettl.	
Vedúca funkcia „rozvoj turistiky“ zahŕňa tie oblasti, v ktorých je na základe polohy, prírod-
ných rozmanitostí a turistických i kultúrnych tradícií sľubný ďalší rozvoj turistiky. 

týka sa to hlavne  regiónu Wachau, ktorý je svetovým kultúrnym dedičstvom (s tematic-
kými oblasťami kultúra – víno), blízkeho okolia Viedne, dunajskej kotliny (so zameraním 
na cykloturistiku,  environmentálnu a vinársku turistiku), vínnych pivníc vo Weinviertel, 
kamptalu, ako aj rozsiahlych oblastí Waldviertel a alpského juhu krajiny s oblasťami Öt-
scher a semmering. 
 

stratégia v kocke



20

Funkciu „rozvoj prirodzených priestorov“ majú väčšie súvislé plochy so zákonom stanove-
nou ochranou prírodných oblastí, kde má rozvoj prebiehať so zvláštnym vzťahom ku kvali-
tám	prirodzených	priestorov.	Ide	o	tzv.	vizitky	krajiny	ako	je	národný	park	Thaytal/Podyjí,	
biosférický park Wienerwald, lužné lesy Marchauen a národný park dunajské lužné lesy, 
ako aj ďalšie oblasti dunajskej kotliny (napr. Wachau) a všetkých 23 domácich národných 
parkov.

Vedúca	funkcia	„rozvoj	vidieckych	oblastí/poľnohospodárstvo	a	 lesné	hospodárstvo“	sa	
vzťahuje na tie oblasti, v ktorých sú pre ďalší rozvoj rozhodujúce opatrenia na udržanie 
vysokej životnej kvality (napr. bývanie, ponuka služieb atď.) a hospodárske odvetvia sú-
visiace s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. sem patria napríklad hlavné 
oblasti poľnohospodárskej výroby ako Marchfeld, Viedenská kotlina alebo Predalpie. Vy-
užívanie dreva a biomasy na budovanie regionálnych reťazcov tvorby hodnôt hrá v oblas-
ti Predalpia a vo Waldviertel, ako aj na alpskom juhu veľkú úlohu. Weinviertel, kamptal, 
Wachau, oblasť termálnych prameňov thermenregion a arbesthaler Hügelland sú známe 
vinohradníctvom.

spolupráca presahujúca hranice krajiny je pre dolné rakúsko nevyhnutná a zvyšuje kon-
kurencieschopnosť	krajiny	v	srdci	Európy.	Národné	parky	Thayatal/Podyjí	a	Donau-Auen,	
či Marchauen sú príkladmi úspešných kooperácií v oblasti prírodných oblastí, v ktorých sa 
bude i pokračovať. V hospodárskej oblasti sa napríklad pozdĺž diaľnice Východ a budúcej 
diaľnice sever ponúkajú rozvojové šance s novými krajinami eú. aj spolupráca s Viedňou, 
Horným rakúskom (enns, steyr) a spolkovou krajinou Burgenland má osobitný význam. 
rozvoj turistiky je v epoche internacionalizácie mysliteľný iba v rámci spoločných postu-
pov a aj pre rozvoja vidieka sú kooperácie nevyhnutné. 
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Cezhraničná spolupráca v priestore Centrope

Pád železnej opony a rozšírenie európskej únie otvorili nové šance pre prehĺbenie integ-
rácie a spolupráce v regiónoch štyroch krajín: Česka, slovenska, Maďarska a rakúska. 
Vďaka tejto spolupráci vzniká atraktívny spoločný životný a hospodársky priestor. dolné 
rakúsko  v nedávnej minulosti už zakúsilo veľmi pozitívne efekty tohto rozvoja. 

Dlhodobá a profesionálna spolupráca
Cezhraničná spolupráca štyroch krajín posilňuje regióny v srdci európy. Prostredníctvom 
programu „niederösterreich Häuser“ v susedných krajinách, medzinárodnému programu 
pre malé a stredné podniky a prostredníctvom mnohých cezhraničných aktivít podčiarku-
je dolné rakúsko význam spolupráce so susednými krajinami, ktorá hrá pre medzinárod-
né postavenie a hospodársky rozvoj spolkovej krajiny dolné rakúsko dôležitú úlohu.

Iniciatíva CENTROPE 
V CentroPe, centrálnom európskom regióne, žije a pracuje okolo šesť a pol milióna ľudí. 
Je to značka pre región rozmanitých kultúr, prírodných oblastí a poznatkov. úsilie vytvoriť 
z tohto priestoru prosperujúci európsky región, v ktorom všetci spoločne spájajú a využí-
vajú dané silné stránky pre dynamický rozvoj, je len samozrejmé. 
Preto sa politickí zástupcovia 16 partnerských regiónov a miest v štyroch susedných kra-
jinách v roku 2003 dohodli na tom, že oživia a podporia vybudovanie centrálneho európ-
skeho regiónu  – CentroPe. V rokoch 2008 až 2011 sa táto spolupráca v CentroPe upev-
ní prostredníctvom spoločného koordinačného manažmentu a množstva realizačných 
projektov. 

Cezhraničné kooperácie sa pritom sústreďujú na štyri tematické oblasti:
•	 hospodárstvo,	výskum	a	inováciu,
•	 plánovanie,	infraštruktúru	a	životné	prostredie,
•	 zamestnanosť,	kvalifikáciu,	pracovný	trh,
•	 kultúru,	turistiku,	záujmovú	oblasť	a	šport.

dolné rakúsko očakáva od posilnenia regiónu CentroPe dôležité impulzy pre celú 
spolkovú krajinu. okrem CentroPe existuje množstvo iných aktivít. eUregio, ponuka 
ecoplus international, projekty v rámci interreg, ponuky hospodárskych komôr sú ďalšími 
príkladmi posilňovania medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Predstavitelia krajiny a starostovia obcí pri 
podpise zmluvy o založení európskeho regiónu 
CENTROPE v Kittsee 
www.centrope.info
pgo.centropemap.org

stratégia v kocke
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3 Výsledky hlavných regiónov

Úvod
dolné rakúsko sa delí na päť hlavných územných celkov. Hlavné regióny Waldviertel, We-
inviertel, industrieviertel a Mostviertel sú historickými priestormi so silným regionálnym 
sebavedomím. región nÖ Mitte vznikol ako osobitný územný celok až v posledných ro-
koch. impulz k tomu poskytol rozvoj, v rámci ktorého sa st. Pölten stalo hlavným krajin-
ským mestom.

Regionálny	manažment,	organizovaný	regiónom,	financovaný	krajinou	a	podporovaný	Eu-
rópskou	úniou	sa	pokúša	rozvinúť	špecifické	silné	stránky	rôznych	hlavných	regiónov.	Pri-
tom  hrajú mimoriadnu úlohu tzv. „endogénne potenciály“. to znamená snahu jedinečnosť 
dolnorakúskych regiónov nielen zachovať, ale aj využiť v prospech obyvateľstva v rámci 
úspešných hospodárskych projektov a projektov regionálneho rozvoja.

tým vypĺňajú hlavné regióny inštitucionálnu medzeru v procese plánovania, ktorá existo-
vala medzi jednotlivými obcami a krajinou. Vypracovaním regionálnych konceptov rozvo-
ja je im poskytovaný nástroj na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

•	 zvýšenie	regionálnej	tvorby	hodnôt,
•	 zlepšenie	kvality	života,
•	 vybudovanie		a	rozšírenie	hospodársky	aktraktívnych	lokalít,
•	 podporovanie	inovatívnych	projektov,
•	 zvyšovanie	medzinárodnej	konkurencieschopnosti.

Pre všetkých obyvateľov a obyvateľky majú veľký význam práve témy zaistenia živobytia. 
ako a kde budeme pracovať, ako vyzerá zdravotná starostlivosť, ako zásobovanie na okolí? 
ako budú vyzerať dopravné spojenia v budúcnosti, aká bude ponuka bývania, aké možnosti 
odbornej	kvalifikácie	sú	k	dispozícii,	ktoré	zariadenia	starostlivosti	o	deti?	Aké	možnosti	mi	
budú ponúkané v starobe? 

stratégia „Win“ dolného rakúska 
dáva odpovede na úrovni hlavných re-
giónov a zhŕňa budúce ťažiská rozvo-
ja v dvoch prehľadných tematických 
oblastiach „lokalita a dostupnosť“ a 
„Život v regióne“. 

výsledky hlavných regiónov
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Hlavný región WaldViertel

Vymedzenie
Hlavný región Waldviertel sa nachádza v severozápadnej oblasti dolného rakúska a tvo-
ria	ho	okresy	Gmünd,	Horn,	Waidhofen/Thaya,	Zwettl	a	súdny	okres	Gföhl,	ako	aj	časti	
okresu krems land.

Waldviertel leží v určitej vzdialenosti od veľkých miest ako Viedeň, linec a České Budejo-
vice a vyznačuje sa preto osobitnou samostatnosťou. kultúrne prepojenie s týmito troma 
mestami a hospodárske impulzy prispievajú k ďalšiemu dynamickému rozvoju. Práve tak 
dôležité je posilňovanie zoskupenia miest vo Waldviertel, ktoré ešte viac získa spoluprá-
cou hlavných sídiel a vysoko dôležitými zásobovacími úlohami – aj pre okrajové oblasti a 
medzipriestory. V oblasti turistiky sa dá ďalší rozmach dosiahnuť tak, že budú ešte výraz-
nejšie prezentované prirodzené a prírodné danosti so svojou nordickou zreteľnosťou.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvateľstva a zástavby 
Waldviertel s 58% trvalou zástavbou poskytuje svojou prírodou, nízkymi cenami pôdy 
a atraktívnym vzhľadom obcí a miest vysoko hodnotné e veľmi diferencované možnosti 
bývania a trávenia voľného času s vysokou kvalitou života. Šance na hustejšie osídlenie 
vyplývajú z využívania stavebnej substancie v centrách obcí. impulzy vznikajú zlepšením 
infraštruktúry, rozvojom vysoko kvalitnej mestskej zástavby a posilňovaním centier. dô-
ležitú úlohu hrajú i stavebné formy s úsporou energie.

Hospodárstvo a zamestnanosť
Veľkým pozitívom je blízkosť k Českým Budejoviciam, hospodársky priestor gmünd-
Schrems,	Waidhofen/Th,	Horn	a	Zwettl,	ako	aj	vysoká	schopnosť	prispôsobivosti	či	rozvo-
jaschopnosť malých a stredných podnikov. Ďalej sa región vyznačuje vysokým podielom 
agrárneho hospodárstva, tradičným textilným a sklárskym priemyslom, hospodárskym 
odvetvím jemná mechanika a zvlášť vedúcimi podnikmi elektrotechnického a telekomu-
nikačného priemyslu. Vysoký lokálny a rozvojový potenciál sa dá využiť formovaním po-
nuky a začlenenia do trhu zameraným na ťažiská regiónov.

Doprava
Cestná sieť, ktorá už dnes existuje, napojenie na dunajský prístav krems, ale aj ďalšie 
permanentné stavebné opatrenia hovoria v prospech lokality Waldviertel. Platí to aj pre 
rozširovanie verejných dopravných prostriedkov v rámci regiónu a smerom k centrám a 
susedným krajinám.

Sociálna infraštruktúra
k dispozícii sú špecializované nemocnice a liečebné ústavy. Vďaka dostačujúcim možnos-
tiam zásobovania a koncepciám v prioritnej oblasti Zdravotníctvo a starostlivosť o starých 
občanov môže región hľadieť do „zdravej“ budúcnosti. Primárna sieť starostlivosti rodiny 
a bezpečnosť zásobovania patria takisto k dôležitým silným stránkam.

Infraštruktúra zásobovania a odpadového hospodárstva
Vlastné zdroje energie, ako aj vysoký potenciál biomasy a vodnej sily a podpora opatrení 
v oblasti odpadového hospodárstva sú pre región veľkým prínosom. Šance poskytuje op-
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timalizované využívanie biomasy, vlastné kompostovanie, miestne odpadové zariadenia, 
zníženie spotreby energie a vytváranie retenčných priestorov.

Prírodný priestor a životné prostredie
Hlavný	región	Waldviertel	 je	vďaka	svojim	topografickej	rôznorodosti	veľmi	atraktívny.	
krajinný a prírodný priestor má enormný potenciál a ponúka nerušené priestory pre zvie-
ratá a rastliny. k šancám rozvoja patrí turistika, zameraná na poznávanie krajiny, rekreač-
né možnosti, ale aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, trvalo udržateľné a ekolo-
gické využívanie priestoru a chránené prírodné oblasti.

Turizmus, rekreácia, kultúra
Waldviertel sa môže na kvalitu krajiny a chránené prírodné oblasti, ktoré sú už pod znač-
kou „Waldviertel“ známe, spoľahnúť. nájdu sa tu cyklistické, turistické i jazdecké chod-
níky, prvotriedne golfové hriská, tematické cesty, rôznorodá kultúrna krajina, kultúrne 
podujatia, lokálne výletné ciele, ponuka pre rekreačnú a seminárnu turistiku, ako aj pre 
zdravotnú a mládežnícku turistiku. Ďalšie úspechy sú dosahované profesionálnym pre-
pojením ponuky, ťažísk jednotlivých regiónov v rozvoji ponuky a odbytu, ako aj hlavných 
projektov. 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Značky regiónu, zdroje drevo, starostlivosť o krajinu a ekologické služby, etablované mož-
nosti	odbytu	a	odbornej	kvalifikácie	vytvárajú	pracovné	a	existenčné	príležitosti.	Sľubná	
je veľká rozmanitosť agrárnych výrobkov, špeciálnych kultúr a nové pracovné miesta v 
poľnohospodárstve, vytvárané prostredníctvom priameho odbytu, biologického pestova-
nia plodín, zušľachťovania biogénnych surovín a kombinácií príjmov.

Rozšírenie Európskej únie / integrácia
región sa vyznačuje regionálnymi ťažiskovými oblasťami na vidieku a v centrách, ako aj 
vysokým potenciálom pracovných síl. Šance ponúka cezhraničná deľba práce, rozširova-
nie trhov v rámci cezhraničných kooperácií a organizácií, cezhraničný rozvoj cestovného 
ruchu, spolupráca v oblasti turizmu a predovšetkým odbúravanie „hraníc v hlavách ľudí“, 
ktoré určujú všedné dni spolužitia.

Pohľad dopredu – do budúcnosti  regiónu Waldviertel

„Dostatočne ďaleko od veľkých miest, avšak dosť blízko na to mať z nich osoh.“ toto 
motto stratégie regiónu Waldviertel vyjadruje, že sa región môže preukázať dlhou tra-
díciou svojbytnosti. sebavedomie voči centrálnym oblastiam so životnou kvalitou, kto-
rá priťahuje mnoho ľudí. Vďaka zlepšenej dostupnosti využíva čoraz viac ľudí prednosti 
tohto hospodárskeho, obytného a rekreačného priestoru.

výsledky waldviertel

Dobudovanie infraštruktúry a lepšia 
ponuka verejnej hromadnej dopravy 
skracujú jazdnej doby

realizované napr.:
Wieselbus:
•	 úspora		doby	jazdy		do	St.Pöltenu

- z gmündu: cca 1 hodina
- z Zwettlu: cca 2 hodiny

Železničné spojenie:
•	 Gmünd	–	Viedeň	(FJ-Bahnhof):

- zvýšenie počtu rýchlych spojov zo 7 na 10 
za deň

Cestné spojenie:
•	 Gmünd/Zwettl	–	St.	Pölten

- dobudovaním s 33 krems – st. Pölten a B 
37/B	38	skrátenie	jazdnej	doby	cca	o		40	
minút

•	 Gmünd/Zwettl	–	Viedeň
- dobudovaním s 5 stockerau – tulln – krems 
a	B	37/B	38	skrátenie	jazdnej	doby	cca	o	50	
minút

•	 Waidhofen/Thaya	–	Viedeň
- dobudovaním stockerau – Ziersdorf – Horn 
B	2/B	4	skrátenie	jazdnej	doby		cca	o	25	
minút

plánované napr.
Železničné spojenie:
- Prepojením dráhy Franza Jozefa (FJ-Bahn) 

so západnou traťou v tullnerfelde môžu byť 
vlaky privádzané priamo k Západnej stanici 
(Westbahnhof) a k budúcej hlavnej stanici. 
skrátenie jazdnej doby pre spoje na západ a 
juh od Viedne približne 30 minút.

Cestné spojenie:
- Ďalšie rozšírenie  stockerau – Horn – 
Schrems/Waidhofen/Thaya,	B	2/B	4	skráte-
nie jazdnej doby cca o 15 minút, pomocou ob-
chvatu Maissau a rýchlych jazdných  pruhov.

-	 dobudovanie	Zwettl	–	Vitis,	B	36/B	38,	ob-
chvaty, skrátenie jazdnej doby cca o 15 minút 
smerom st. Pölten a smerom Viedeň
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Príklad strategickej karty

Príklad strategickej karty

Lokalita a dostupnosť určujú hospodárenie a prácu v regióne. in-
fraštruktúrnymi dostavbami sa zlepšuje doba dochádzania do centier 
až o 30 minút.
Pomocou cieleného aktívneho, na lokalitu zameraného marketingu 
dochádza k ďalšiemu zvýšeniu hodnoty tohto hospodárskeho priesto-
ru. Príkladom môže byť spolupráca 19 obcí na predaji priemyselných 
plôch v projekte „standort:aktiv.“
Cenné suroviny regiónu zaisťujú budúcnosť poľnohospodárstva, prí-
buzných branží, a tým vidieckeho priestoru. 

Život v regióne
Zaistenie lokálnych školských zariadení a dodatočná ponuka v oblasti 
odborného vzdelávania dávajú mladým ľuďom možnosti zostať žiťv re-
gióne. intenzívne a celoplošne sa investuje do zdravotníckych a opat-
rovateľských zariadení. a to je zdrojom istoty vo všetkých životných 
etapách. Vďaka impulzným projektom v oblasti cestovného ruchu a 
svojej jedinečnej kultúrnej krajine je Waldviertel miestom regenerá-
cie, pestovania zdravia a pohody. tieto prednosti objavuje čoraz viac 
návštevníkov.

Od teórie k praxi WIN

na konkrétnych príkladoch projektov je výsledok možné vidieť a „uchopiť“. Už v minulosti 
iniciovala spolková krajina dolné rakúsko veľké projekty resp. podporovala regionálne 
projekty. Príklady projektov:
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Waldviertel: Príklady projektov

Krajinská výstava 2009 a sprievodné projekty
„V srdci Európy“ - tak znie pracovný titul cezhraničnej krajinskej výstavy 2009, ktorá prinesie dôležité 
impulzy a priláka mnoho návštevníkov do regiónu Waidhofen/Th a Horn. Prípravy sú v plnom prúde.

Soľno-skalný bazén Gmünd
Kúpanie ako v mori. Od otvorenia v decembri 2006 využilo viac ako 200.000 návštevníkov zo 
všetkých častí krajiny toto atraktívne rekreačné zariadenie.  

Sonnenplatz- bývanie na skúšku vo  Waldviertel
Prvý stupeň dostavby najmodernejších pasívnych domov už bol realizovaný. Tým sa Waldviertel aj  
v „budovaní budúcnosti“ radí k ukážkovým regiónom.

Zdravovedná turistika, vedúce projekty v liečebnom 
centre Traunstein a zdravotnom centre Ottenschlag

Stavba oboch wellnessových projektov rýchlo napreduje. V Traunsteine vzniká liečebné centrum 
a v Ottenschlagu zdravotné centrum. Obidva projekty sú podporované spolkovou krajinou, bolo 
vytvorených 170 nových pracovných miest.

Cielená podpora bytovej výstavby pre obce  
s vysokou migráciou v regióne Waldviertel

Aby bolo možné čeliť migrácii obyvateľstva z vidieckych oblastí, uzniesla sa krajinská vláda už v 
minulom roku  na cielenom použití prostriedkov na bytovú výstavbu.

Standort:Aktiv 
propagácia hospodárskej lokality Waldviertel

Spoločnou propagáciou svojich priemyselných plôch sa 19 obcí regiónu Waldviertel pozdĺž hlavných 
dopravných osí poberá novými cestami. Dobre viditeľnými pre všetkých a  odmenenými už i prvými 
úspechmi. www.standort:aktiv.at

Propagačná iniciatíva hrady-kláštory-zámky 
(Burgen-Stifte-Schlössser)

Spoločné kultúrne dedičstvo presahujúce hranice je jednou zo zvláštností regiónu. Tieto kultúrne 
poklady lákajú  2,5 milióna návštevníkov ročne. Vypracované boli nové foldery, mapy a orientačné 
tabule, ako aj internetová prezentácia v troch jazykoch.

Dostavba cesty Krems – Gföhl - Zwettl 
obchvat Maissau, obchvat Zwettl

Na obidvoch dôležitých osiach vedúcich do regiónu Waldviertel sa v súlade s plánom realizujú  
ďalšie dostavby.  Tým sa ďalej skráti  doba jazdy do centier a zlepší dostupnosť.

Bezpečnostne centrum Allensteig
Vybudovanie vojenskeho cvičiska Allensteig na medzinarodne bezpečnostne centrum riadiaci  
impuls pre celu lesnu štvrt.

Združenie pre klímu, ťažiskový región Waldviertel
Prostredníctvom mnohých prepojených aktivít sa vyostruje vedomie pre šetrné zaobchádzanie s 
obmedzenými zdrojmi.15 obcí v okrese Waidhofen/Th. si napríklad vytýčilo ctižiadostivé ciele pre 
zlepšenie klímy. Krok smerom k regiónu, ktorý sa môže spoľahnúť na vlastné energetické zdroje.

Krajinská klinika Waldviertel a zriadenie  
neuro-rehabilitačného centra Allentsteig

Investovaním do nemocníc v okresných mestách je zaisťovaná zdravotnícka ponuka na mnoho  
rokov dopredu. Vďaka novému centru v Allentsteigu bude umožnená kompletná neurologická 
starostlivosť v klinickej oblasti.

Študijné odbory na vysokej odbornej škole Gmünd, 
Waidhofen/Th Krems

Týmto spôsobom je rozšírená decentrálna ponuka odborného vzelávania a mladým ľuďom 
poskytnutá možnosť nemusieť chodiť každý deň za prácou mimo región.

Budovanie krajinských dôchodcovských a 
opatrovateľských domovov
príklad Waidhofen/Th, Raabs/Th, Litschau

K dispozícii sú najmodernejšie zariadenia. Vďaka možnosti krátkodobého pobytu je možná flexibilná 
reakcia na potreby ľudí. 

Ríša pod vodou Schrems
Napínavý pohľad na typickú faunu a flóru regiónu ponúka táto atrakcia. Park láka početných 
návštevníkov, ktorým približuje región.

Loisium a hotel Langenlois
Mekka vinárskej turistiky zaznamenáva viac ako 75.000 návštevníkov ročne, vychutnávajúcich 
spojenie modernej architektúry a vynikajúcich vín.

výsledky waldviertel
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Hlavný región Weinviertel

Vymedzenie
Hlavný región Weinviertel sa nachádza na severozápade dolného rakúska a tvoria ho 
okresy gänserndorf, Hollabrunn, Mistelbach, korneuburg a obec gerasdorf (okres Vie-
deň okolie).

Silné stránky a šance

Vývoj obyvateľstva a zástavby 
Vývoj obyvateľstva mierne narastá. región má k dispozícii nadpriemerne vysoký podiel 
trvalej zástavby (82%) s vysoko hodnotnými možnosťami trávenia voľného času a bývania 
a atraktívnym výzorom miest a obcí. Blízkosť k Viedni, Brnu a Bratislave, ako aj výhod-
ná	topografia	regiónu	má	veľmi	pozitívny	účinok.	Ešte	silnejšia	zástavba	je	podporovaná	
zlepšením infraštruktúry, vysoko kvalitnou zástavbou, multifunkcionalitou a aktívnou 
pôdnou politikou. stavebné formy s úsporou energie a obmedzenie dopravy sú práve tak 
dôležitými témami.

Hospodárstvo a zamestnanosť
región Weinviertel má k dispozícii vysoko kvalitné zdroje fosílnych zdrojov energie. Poľ-
nohospodárske produkty sú zušľachťované potravinárskym priemyslom a priemyslom po-
žívatín s bohatými tradíciami. Podniky, schopné sa prispôsobiť a rozvíjať, priaznivé ceny 
pozemkov a výkonný a dobudovávaný vzdelávací systém sú dôvodom podpriemerného 
počtu nezamestnaných. Vysoké potenciály lokalít a rozvoja sa dajú ešte zvýšiť pomocou 
regionálnych ťažísk v rozvoji ponuky a odbytu, kooperačnými sieťami, špeciálnymi ponu-
kami, tým, že ľudia dochádzajú a nie odchádzajú, ako aj „mäkkými“ faktormi a ťažiskovým 
rozvojom.

Doprava
existujúca sieť spolkových ciest, plánovaná severná diaľnica a5 a Viedenský vonkajší rých-
lostný okruh s1 ako aj rýchlocesta s8 Marchfeld ako súčasť obsiahleho programu výstavby 
zlepšujú dostupnosť a menia natrvalo podmienky lokality. k tomu patrí aj plánovaná vý-
stavba východnej vetvy železníc Marchegg. Pre región majú ale veľký význam aj stratégie 
odkláňania dopravy.

Sociálna infraštruktúra
k dispozícii sú špecializované nemocnice a liečebné a rehabilitačné centrum Bad Pira-
warth.	V	budúcnosti	sa	tento	región	môže	úspešne	profilovať	integrovaným	plánovaním	
zdravotníctva, dostatočnými možnosťami zásobovania a ponukami v oblasti odborného a 
ďalšieho vzdelávania. k silným stránkam Weinviertel patrí aj primárna sieť starostlivosti 
(rodina) a dobrá istota zásobovania.

Infraštruktúra zásobovania a odpadového hospodárstva
región sa vyznažuje dobrými zväzovými štruktúrami, podporou opatrení v odpadovom 
hospodárstve na úrovni obcí a náleziskami ropy a zemného plynu v Marchfelde. Zmieniť 
sa treba aj o retenčných priestoroch, potenciáloch biomasy, veternej energie, vlastného 
kompostovania a o snahách na zníženie spotreby energie.
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výsledky weinviertel

Prírodný priestor a životné prostredie
Weinviertel ponúka dostatočný priestor pre nerušený život zvierat a rastlín, rekreačné ob-
lasti pre mestské regióny, vysokú krajinnú kvalitu a veľkopriestorové výhľadové možnosti 
vďaka vysokému podielu nezastavanej krajiny. k ďalšiemu posilneniu prírodného priesto-
ru dochádza prostredníctvom turistiky, zameranej na krajinu, rekreačných možností a 
vzrastajúceho využívania obnoviteľných zdrojov energie. takisto k tomu patria strategic-
ké enviromentálne koncepty, trvalo udržateľné a ekologické využívanie priestoru.

Turizmus, rekreácia, kultúra 
turistky a turistov priťahujú ponuky v oblasti výletného turizmu (funkcia rekreačnej ob-
lasti pre Viedeň). Patria sem národné parky  thayatal a donauauen, prírodný park leiser 
Berge a lužné lesy  March – thaya – auen, termálny prameň laa, vinohrady so svojimi 
vínnymi pivnicami a burčiakom, cyklistické, turistické a jazdecké trasy, tematické cesty 
a mnohorodá kultúrna krajina regiónu  Weinviertel. Ďalšie oživenie turizmu môže byť 
docielené profesionálnym prepojením ponuky, regionálnych ťažísk v rozvoji ponuky a 
odbytu. Prostredníctvom hlavných projektov dochádza ku zvyšovaniu regionálnej tvorby 
hodnôt a k dodatočným možnostiam príjmov.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Vinohradnícka oblasť, „obilnica“, pestovanie zeleniny a priaznivé klimatické podmienky 
pre	poľnohospodárske	výrobky	definujú	značku	regiónu.	Starostlivosťou	o	krajinu,	eko-
logickými výkonmi, etablovanými možnosťami odbytu, ako aj možnosťami odberného 
vzdelania je podmienený vznik pracovných a existenčných príležitostí. rozvoj turistických 
potenciálov, priamy odbyt, biologické hospodárstvo, biogénne suroviny a veľká rôzno-
rodosť agrárnych výrobkov vytvárajú dodatočný rozmach a zamestnanosť. kombinované 
možnosti zárobkov v poľnohopodárstve zaisťujú zdroje príjmov.

Rozšírenie Európskej únie / integrácia
Weinviertel vsádza už celé roky dôsledne na cezhraničné rozvojové stratégie (eUregio). 
dynamický rozvoj obyvateľstva ako aj potenciál prírodného priestoru a pracovných síl 
sú využívané spoločne. na realizáciu nákladových výhod prostredníctvom cezhraničnej 
deľby práce a rozširovania trhov sú potrebné kooperácie. Platí to aj pre medziregionálny 
rozvoj cestovného ruchu. tieto fuknčné prepojenia posilňujú vidiecky priestor i centrá.

Pohľad dopredu – do budúcnosti regiónu Weinviertel

Cieľom je kombinácia kvalít vidieckych oblastí regiónu Weinviertel s možnosťami, aké 
poskytuje Viedeň, Brno, Bratislava, Znojmo, Břeclav a Malacky, a vedomé posilňovanie 
funkčných priestorov medzi týmito spádovými oblasťami. rozvoj miest sa cieľavedome 
využíva pre rozvoj regiónu Weinviertel. rozvoj technologicky orientovaného agrárneho 
zoskupenia vytvára spojenie medzi hospodárkym a vzdelávacím sektorom v regióne a tak 
i nové impulzy pre poľnohospodárstvo a zamestnanosť. Vysoko kvalitné potraviny, ako aj 
kvalitatívna ofenzíva u vína v kombinácii s udržiavaním krajiny a agroturistikou poskytuje 
veľké šance rozvoja. Vďaka otvoreným hraniciam je Weinviertel atraktívnym cieľom pre 
jednodenné	výlety.	Z	bezprostrednej	blízkosti	troch	veľkomiest	profituje	oblasť	wellnessu	
a kultúry práve tak ako čoraz dôležitejšia vinárska turistika.
 

Dobudovanie infraštruktúry a lepšia 
ponuka verejnej hromadnej dopravy 
skracujú jazdnej doby

realizované napr.:
Wieselbus:
•	 úspora	doby	jazdy	do	St.Pöltenu

- z Mistelbachu cca 30 minút
-	z	Laa/Thaya	cca	25	minút

Železničné spojenie:
•	 Laa/Thaya	–	Viedeň	stred:
 zdvojnásobenie počtu spojov a úspora 

jazdnej doby, asi 15 minút
•	 Mistelbach	–	Viedeň	stred
 skrátenie doby cestovania a zvýšenie počtu 

spojov z 24 na 34

Cestné spojenie:
•	 Mistelbach	–	St.	Pölten
 dobudovaním s 5 stockerau – tulln –  

kollersdorf so skrátenou jazdnou dobou  
s 33 cca o 25 minút

plánované napr.
Cestné spojenie:
•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	Viedeň
 dobudovaním severnej diaľnice a 5 a von-

kajšieho rýchlostného okruhu s 1, skrátenie 
jazdnej doby asi o 15 minút

•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	St.	Pölten
 dobudovaním dunajského mosta tra-

ismauer, s 1 korneuburg – Wolkersdorf, a 
5 severnej diaľnice a obchvatu Mistelbach, 
skrátenie jazdnej doby asi o  25 minút

•	 Marchfeld	–	letisko	Viedeň	Schwechat/juh	
Viedne

•	 výstavbou		S	1	Schwechat	–	Süßenbrunn	a	
marchfelskej rýchlostnej cesty  s 8,  
skrátenie jazdnej doby  asi o 45 minút
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Hospodárska lokalita a dostupnosť
Weinviertel má na základe dobrého stavu infraštruktúry a dostupnosti 
potenciál pre rozsiahly hospodársky vývoj. k tomu patrí:
•	 budovanie	medzikomunálnych	lokalít	pozdĺž	medzinárodných	

rozvojových osí (Viedeň – Brno, Viedeň - korneuburg - Hollabrunn 
– Znojmo, Viedeň – Marchegg – Bratislava),

•	 impulzná	funkcia	hospodárskych	lokalít	Mistelbach,	Hollabrunn,	
Marchegg, Wolkersdorf, korneuburg, stockerau, gänserndorf,

•	 kooperačné	stratégie	s	juhomoravským	Břeclavom	alebo	Mikulo-
vom a hospodárskou zónou v priestore Malacky – euro Valley,

•	 hospodárske	parky		Ecoplus	v	Poysdorfe,	Wolkersdorfe,	Marcheggu,	
priemyselný park strasshof a impulzné zariadenia  riZ Hollabrunn, 
Mistelbach, gänserndorf a strasshof.

Život v regióne
Vďaka cezhraničnému kultúrnemu dedičstvu, zámkom a hradom, 
možnostiam v oblasti zdravotníctva a wellnesu, národným a prírod-
ným parkom, je ponuka tohto regiónu mnohostranná. kooperácie 
v regióne Centrope (zámky, vínna cesta, cykloturistická ponuka) sú 
dodatočným obohatením. obytný a životný priestor je posilňovaný 
vyžarovaním impulzných projektov Bad Pirawath a laa a.d.th, in-
vestovaním do udržania zelených plôch, ekonomickou a ekologickou 
stabilitou, celoplošným obhospodarovaním tejto poľnohospodársky 
tak dôležitej oblasti (víno, cibuľa, zemiaky) a pilotnými aktivitami v 
oblasti veternej energie a bionenergie. dobre rozmiestnená ponuka 
vzdelávania pre oblasť zdravia, wellnesu, vína, potravín, bioenergie a 
technológie priťahuje mladých ľudí.

Od teórie k praxi WIN

na konkrétnych príkladoch projektov je výsledok stratégií a konceptov viditeľný a pre ľudí 
v regióne „hmatateľný“. niektoré už zrealizované projekty to môžu potvrdiť:

Príklad strategickej karty

Príklad strategickej karty
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Weinviertel: Príklady projektov

Dostavba krajinskej kliniky Waldviertel
Optimálna zdravotnícka starostlivosť, ako aj  takmer 1500 pracovných miest zabezpečuje   
špecializovaná nemocnica v Mistelbachu, Medicínske centrum v Gänserndorfe a Vzdelávacie stredisko 
pre zdravotnícke povolania. 

Dostavba
S2 rýchlodráha Wolkersdorf–Mistelbach–Laa/Th
Východná trať Stadlau – Marchegg
Severná diaľnica A5
S1 okruh okolo Viedne, prechod cez Lobau 
S8 rýchlostná cesta Marchfeld

Vďaka rozhodnutiu postaviť resp. rozšíriť dôležité dopravné osi je zlepšená nielen dostupnosť.  
Vytvorené sú aj oveľa lepšie podmienky pre mnohé obce regiónu Waldviertel.

Kraj preberie predfinancvanie česty S8 s povolenou vyssou rychlostou Marchfeld, takže sa s vystabou 
može začat namiesto v roku 2015 už v roku 2011.

Kooperácie lokalít pozdĺž dopravných osí S3 a A5
Pozdĺž dôležitých dopravných osí pracujú obce spoločne na optimálnom rozvoji a propagácii svojich 
obytných a priemyselných plôch.

Termy a hotel  Laa/Th
Termálne stredisko Laa je ako hlavný turistický podnik regiónu už 5 rokov inovatívnou oázou zotavenia, 
oddychu a trávenia voľného času. História úspechu pre celý región Weinviertel.

Liečebné a rehabilitačné centrum Bad Pirawarth
Liečebné kúpele, známe do prelomu storočí, dokázali nadviazať na svoju starú tradíciu.  
Vďaka najvyšším zdravotníckym štandardom a komfortnej hotelovej prevádzke je docielená tvorba 
hodnôt pre celý región.

Golfové hrisko Poysdorf
V roku 2006 bolo golfové hrisko Veltlinerland Poysdorf vyznamenané ako najlepšie golfové hrisko 
Rakúska. Príroda regiónu Weinviertel je na golf ako stvorená. 

Územná vinotéka – Best of Weinviertel
Iba jeden z príkladov, ako  sa kvalitnými výrobkami z regiónu dajú prilákať hostia a ako mnoho ľudí, 
priamo či nepriamo, nájde prácu.

Hospodársky park príklad Wolkersdorf
Hospodársky park sa v súčasnosti rozvíja obzvlášť dynamicky, keďže leží priamo pri práve budovanej 
severnej diaľnici a pri rýchlodráhe S2. 

Ametystové centrum Maissau
Jedinečné a jedno z najdôležitejších nálezísk ametystu na svete sa úspešne propaguje a láka do regiónu 
domácich i medzinárodných hostí.

Jazykové kompetenčné centrum Deutsch Wagram
Tisíce detí v Dolnom Rakúsku  sa v rámci jazykovej ofenzívy učí po česky, po slovensky alebo po 
maďarsky. Cieľom je prekonanie jazykových hraníc v zjednotenej Európe. Centrum je hlavným dejiskom, 
aj čo sa týka jazykových kurzov pre podnikateľov.

Ochranný val Marchfeld
I keď je to technická stavba, má z ekologického hľadiska veľký význam. Príklad toho, že ľudský vplyv  
na prírodu môže počet druhov aj zvýšiť.

Revitalizácia zámku Hof
Zatiaľ čo tu kedysi Habsburgovia oslavovali svoje veľkolepé slávnosti, rozvíja sa dnes tento jedinečný 
barokový svet zážitkov pre hostí z celého sveta. 

Ekologický park Lassee
Prostredníctvom plánovaného centra pre komunálne, ekologické obehové hospodárstvo sú obce a 
regionálne iniciatívy podporované pri realizácii trvalo udržateľného hospodárenia.

Automotiv Cluster podporuje existujúce podniky
Cieľom clustera je spolupráca priemyslu, systémových dodávateľov, dodávateľov komponentov,  
výskumu a vývoja. Cluster sa koncentruje nielen na dodávateľské firmy automobilového priemyslu v 
regióne, ale aj na budúcnosť dopravných ciest resp. dopravných vedúcich systémov.

EUREGIO podporuje intenzívne spoluprácu so 
susednými regiónmi na Slovensku a v Česku

EUREGIO Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko sa už 10 rokov zaoberá témami 
presahujúcimi hranice a hospodárskymi a sociálnymi otázkami.  Aký potenciál susedská spolupráca má, 
ukazuje mnoho projektov a partnerstiev.

výsledky weinviertel



32

Hlavný región nÖ-Mitte

Vymedzenie
Hlavný región  nÖ-Mitte (stred dolného rakúska) sa rozprestiera od Wachau až k okraju 
Viedne a hraničí na juhu so spolkovou krajinou Štajersko. Pozostáva z hlavného mesta 
st.Pölten, štatutárneho mesta krems a.d. donau, okresov st.Pölten (vidiek), tulln a lilien-
feld, častí okresu krems (land) (kremža - vidiek) a Viedne –okolia (Wien-Umgebung), ako 
aj troch obcí okresu Melk.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvateľstva a zástavby
s výnimkou mesta st. Pölten zaznamenáva stred dolného rakúska prírastok obyvateľstva 
vo všetkých okresoch. obzvlášť vysoký prírastok majú okresy tulln, Viedeň-okolie a st. 
Pölten vidiek. ako „motor“ výstavby funguje veľmi vysoká úroveň odborného vzdelávania 
a dobrá dostupnosť viacerých vysoko dôležitých lokalít poskytovania služieb. 

Hospodárstvo a zamestnanosť
Hospodárska výkonnosť sa v hlavnom regióne rozvíja v podnikoch všetkých veľkostí po-
zitívne. niektoré odvetvia (predovšetkým sektor služieb), ako aj počet závisle zárobkovo 
činných osôb narastujú nadpriemerne. Podiel nezamestnaných je v celorakúskom porov-
naní pod priemerom. Vyššia rozmanitosť odvetví a dostatočné kapacity priemyselných 
plôch a zón môžu ešte viac podporiť hospodársku dynamiku v priestore st. Pölten.

Doprava
Predovšetkým regióny v oblasti západnej osi a spádovej oblasti Viedeň sú dopravno-tech-
nicky vybavené či už prostriedkami verejnej hromadnej dopravy, ako aj možnosťami pre 
individuálnu dopravu. Plánované je ďalšie zlepšovanie dopravnej infraštruktúry.

Sociálna infraštruktúra
Hlavný región nÖ-Mitte ponúka dobré možnosti vzdelávania a dostatočnú zdravotnícku 
starostlivosť. Vďaka koncentrácii vzdelávacích zariadení v st.Pöltene a kremži, spolu s 
ponukou v tullne a klosterneuburgu sa hlavný región môže etablovať ako vedomostná 
lokalita. 

Infraštruktúra zásobovania a odpadového hospodárstva
nÖ-Mitte disponuje dostatočným zásobovaním energiou. Zásobovanie zemným plynom 
je zabezpečené v rozsiahlych častiach regiónu. Zriadené boli takisto početné stanice diaľ-
kového zásobovania teplom. Už viac ako dve tretiny domácností dostávajú vodu prostred-
níctvom vodných družstiev a obecných vodovodných sústav. okrem toho sú zásoby pod-
zemnej vody viac ako vystačujúce.

Prírodný priestor a životné prostredie
k najdôležitejším a najkrajším chráneným prírodným priestorom regiónu patrí svetové kul-
túrne dedičstvo UnesCa Wachau, rozľahlé vtáčie chránené oblasti pozdĺž dunajskej kotliny 
od kremže až po Viedeň, Viedenský les (Wienerwald), časť oblasti Ötscher na juhu, ako aj 
neveľké územie natura 2000 pri Pielachu. Všeobecne je región vysoko hodnotný práve vďa-
ka svojej rozmanitosti typov krajiny. Wienerwald je veľmi žiadanou sídelnou oblasťou. aby 
bolo možné ju uchrániť od prílišnej zástavby, je potrebné obozretné plánovanie.
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Turizmus, rekreácia, kultúra
st. Pölten, hlavné mesto dolného rakúska a mestá ako krems, tulln alebo Melk, ako aj 
kláštorné centrá sa vyznačujú vysoko kvalitnou kultúrnou ponukou. Vo Wachau a Wie-
nerwalde je veľa vynikajúcich turistických zariadení s vysokým podielom prvotriednych 
ponúk	nocľahov.	Ďalšie	možnosti	vyprofilovania	ponúkajú	formy	turistiky	v	oblasti	bio/
zdravie/pôžitok.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
V hlavnom regióne sa nachádzajú pomerne veľkoplošné podniky, sčasti s vysokým po-
dielom lesných porastov. Preto je podiel podnikov ako hlavného zdroja príjmov nadprie-
merný. okres lilienfeld má vysoký nadpriemerný podiel biopoľnohospodárov. Možnosť 
vedľajšieho poľnohospodárskeho príjmu tvorí dôležitú hospodársku základňu pre mnoho 
obyvateľov hlavného regiónu.

Rozšírenie Európskej únie / integrácia
napriek tomu, že so susednými krajinami neexistujú žiadne bezprostredné hranice, majú 
predovšetkým podniky veľký záujem o cezhraničné aktivity. V priebehu realizácie niekoľ-
kých medziregionálnych projektov sa podarilo nazbierať cenné skúsenosti s novými člen-
skými krajinami. Za zmienku stojí aj každoročne sa konajúce európske fórum vo Wachau.

Pohľad dopredu – do budúcnosti regiónu NÖ-Mitte

región stredné dolné rakúsko (nÖ-Mitte) je atraktívnou hospodárskou lokalitou výskumu, 
vývoja, modernej výroby a služieb a svojou polohou, vybavením infraštruktúry, ako aj po-
nukou vzdelávacích, výskumných a kultúrnych zariadení má všetky predpoklady pre hospo-
dársky rozvoj a medzinárodnú konkurencieschopnosť. Prepojením a previazaním zariadení 
v regióne je vytváraná kvalita podobná veľkomestskej a zároveň sú zachovávané optimálne 
podmienky životného prostredia a priaznivejšia nákladová štruktúra. Priestorový vývoj vy-
tvára dobrý prístup k pracovným miestam alebo centrám (polycentrický vývoj).
 

Dobudovanie infraštruktúry a lepšia 
ponuka verejnej hromadnej dopravy 
skracujú jazdnej doby

realizované napr.:
Železničné spojenie:
•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
 zvýšenie počtu spojov z 10 na 40 za deň, 

skrátenie jazdnej doby
•	 Krems	–	St.	Pölten
 zvýšenie počtu spojov o 40% a skrátenie 

jazdnej doby asi o 30% vďaka rýchlym 
Wiesel-vlakom

•	 Krems	–	Viedeň
 skrátenie doby cestovania a zdvojnásobenie 

spojov rýchlovlaku
•	 Lilienfeld	–	Viedeň	Západ
 zvýšenie počtu spojov z 8 na 29  

(autobus a vlak)

Cestné spojenie:
•	 Krems	–	St.	Pölten
 skrátenie jazdnej doby dostavbou s 33

plánované napr.
Železničné spojenie:
•	 St.	Pölten	a		odtiaľ	na	západ		–	Wien
 úspora jazdnej doby vďaka západnej trati v 

tullnerfelde asi o 25 minút
•	 Tulln	(regionálna	stanica)	–	Viedeň	západ
 jazdná doba 15 minút, úspora asi 25 minút
•	 Tulln	(regionálna	stanica)	–	Viedeň	západ
 jazdná doba 20 minút, úspora asi 30 minút
•	 Tulln	–	St.	Pölten
 jazdná doba 15 minút, úspora asi 30 minút

Cestné spojenie:
•	 Krems	–	Korneuburg	–	Viedeň
 dostavbou s 5 kollersdorf – krems a a 22 

skrátenie jazdnej doby asi o 15 minút
•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
 dostavbou s 34 a B 334 po traisen
 skrátenie jazdnej doby asi o 20 minút

výsledky nö-mitte
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Hospodárska lokalita a dostupnosť
strediská s rozličným centrálno-miestnym významom, počínajúc hlav-
ným mestom st. Pölten cez okresné mestá s nadregionálnym (krems) 
a regionálnym významom (Melk, tulln, lilienfeld) zaisťujú polycen-
trický rozvoj. Zladením funkcií a spoluprácou medzi komúnami je ich 
pôsobenie využívané pre celý región. k tomu patrí aj koncentrácia 
hospodárskeho rozvoja v najvýznamnejších lokalitách. optimalizá-
ciou dopravných spojení  lilienfeld – st. Pölten – krems – tulln a na-
pojením južných oblastí  (Predalpie) na priestor st. Pölten – krems, 
ako aj rozšírením dopravného zväzu Vor -Verkehrsverbund ostregion 
(verejná hromadná doprava) a ďalším rozvojom technopol je pozícia 
lokalít posilňovaná a rozširovaná na celý región. 

Život v regióne
Udržanie tradičných sídelných štruktúr a vyhýbanie sa ďalšiemu zasíd-
ľovaniu vo vidieckych oblastiach zabezpečuje kvalitu bývania. k tomu 
sa radí vďaka oblasti Predalpia s veľkolepým prírodným kapitálom, Vie-
denský les a Wachau, vďaka rozmanitému kultúrnemu dedičstvu i život-
ná kvalita, ktorá v tomto ešte mladom regióne úspešne vytvára regio-
nálnu identitu. Zladenie vysoko kvalitnej ponuky v oblasti odborného 
vzdelávania v trojuholníku miest st. Pölten-krems-tulln zaisťuje záujem 
mladej generácie o túto lokalitu a vytvára potenciál pre podnikanie. 
angažovanosťou na zabezpečenie kvality vody, ochranou pred povod-
ňami, ponukou zariadení starostlivosti o deti a školami aj na vidieku i 
zriadením kľúčových projektov v oblasti obnoviteľnej energie je zais-
tené živobytie obyvateľov.
Celoplošné	trvalo	udržateľné	obhospodarovanie	ako	aj	diverzifikácia	
poľnohospodárskej výroby a služieb posilňujú okolie centier.

Od teórie k praxi WIN

investíciami do infraštruktúry a tvorbou optimálnych rámcových podmienok sa tento re-
gión	so	svojou	polohou	v	geografickom	centre	novej	EU	27-ky	bude	podieľať	a	aktívne	zú-
častňovať na jej rozvoji. k tomu patrí ako garant hospodárskej dynamiky regiónu budova-
nie vysoko kvalitných dopravných komunikácií vo východo-západnom smere. investíciami 
do západnej diaľnice, západných tratí, rýnsko-mohansko-dunajskej lodnej cesty (rotter-
dam – Čierne more) a dostupnosťou letiska schwechat bude dlhodobo zabezpečené me-
dzinárodné napojenie.

Pritom nezostane kvalita života v tieni, ako to dokazujú početné opatrenia v oblasti za-
bezpečovania živobytia. aj tu platí, že na konkrétnych príkladoch projektov sú viditeľné a 
„hmatateľné“ výsledky stratégie Win. 
konkrétnymi projektami sú:
 

Príklad strategickej karty

Príklad strategickej karty
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NÖ-Mitte: Príklady projektov

Investície do krajinských kliník  
St. Pölten a Tulln

Do krajinskej kliniky St. Pölten, najväčšej nemocnici v krajine, sa do roku 2013 bude do dostavby a modernizácie 
investovať viac ako 250 miliónov eúr. Krajinská klinika dunajského regiónu Tulln je nemocnica, poskytujúca 
základnú lekársku starostlivosť a po dokončení prístavby v októbri bude mať k dispozícii viac ako 400 lôžok.

Dostavby ciest napr.:
A1 západná diaľnica, rozšírenie na 3 
prúdy
S33 most cez Dunaj Traismauer
S34 rýchlocesta Traisental
B334 obchvat Wilhelmsburg

Dostavby posilňujú dôležité hlavné dopravné osi a zdôrazňujú ústredný význam hospodárskej lokality NÖ Mitte, 
vďaka optimálnemu napojeniu na medzinárodnú dopravnú sieť.

Sieť cyklistických chodníkov napr.: 
Traisen-Tristing-Gölsental

Cyklistické chodníky umožňujú zjazdiť a spoznať doliny vo všetkých ich odtieňoch a cyklistickým nadšencom 
ponúkajú vydarenú kombináciu kultúry, prírody a kulinárskeho umenia. 

Technologické centrum Tulln
Vysoko moderné technologické centrum Tulln (TZT) poskytuje vedcom a podnikom z oblasti agrárnych technológií 
a environmentálnych biotechnológií približne 1.500 m²  laboratórnych a asi 1000 m²  kancelárskych plôch. 

Bioetanolové zariadenie Pischelsdorf
Každoročne sa má vyrobiť až 240.000 kubických metrov bioetanolu, ktorý je následne primiešavaný do benzínu. 
Táto pohonná látka, neznečisťujúca životné prostredie, predstavuje dôležité opatrenie proti znečisťovaniu ovzdušia.

nová Všeobecná vyššia škola (AHS) 
Neulengbach

Vďaka novým nižším stupňom Všeobecnej vyššej školy stúpa dôležitosť lokality a obec spolu s regiónom 
Wienerwald dvíha svoju atraktivitu ako bydlisko pred bránami Viedne.

Ochrana pred povodňami napr. Melk
Na základe svojej polohy je Melk so svojimi katastrálnymi obcami vždy znovu a znovu postihovaný záplavami. Preto  
bude od roku 2010 ochraňovať zastavanú plochu protipovodňový val dlhý viac ako 1 km.

Údržba a modernizácia trate  
Mariazellebahn

Trať Mariazellerbahn od St. Pöltenu cez Pielachtal až po Mariazell križuje na svojej ceste 71 viaduktov a mostov a 
prechádza  21 tunelmi. Železničná trať, elektrifikovaná už v roku 1911, má popri svojom historickom význame veľkú 
dôležitosť pre obyvateľov pozdĺž trate ako prostriedok prímestskej verejnej hromadnej dopravy a je pre región i 
dôležitou a uznávanou turistickou traťou.

Oživenie centra miest
Krems, Neulengbach a Tulln sa  od prvej hodiny účastnili podujatia „Oživenie centra miest a obcí v Dolnom 
Rakúsku“. Posilňovanie obchodu v centrách miest a obcí, ako aj plánovaná podpora bytovej výstavby na oživenie 
centier miest a obcí sú zárukou atraktívneho stredu miest.

Regionálne inovačné centrá
Impulzné zariadenia ako RIZ v Kremži ponúkajú poradenstvo pre mladých a začínajúcich podnikateľov. Sú dôležitou 
a cennou pomocou pri vykročení do pdnikateľskej budúcnosti.

Dunajský prístav Krems
Prebiehajúca dostavba dunajského prístavu udržuje ekonomiku v tempe. Dunajský prístav v Kremži docielil v roku 
2006 približne 1,7 mil. ton prekladaného tovaru z viac ako 800 lodí, a tým i rekordný výsledok. Čoraz viac podnikov 
sa usídľuje v blízkosti prístavu.

Prívodný systém vysoko výkonnostná 
dráha v lokalite regionálnej stanice 
Tullnerfeld

Výstavba vysokovýkonnostnej trate Viedeň – St. Pölten rýchlo napreduje a mení Tullnerfeld na obzvlášť atraktívny 
región. Zlepšená dostupnosť, centrálna poloha a blízkosť k Viedni zvyšujú kvalitu regiónu ako sídla, čo sa týka 
bývania i hospodárenia.

Krajinská záhradnícka výstava Tulln
Krajinská záhradnícka výstava v Tullne bude zvláštnou atrakciou  regiónu, známeho svojimi záhradkárskymi 
podnikmi. Vďaka mnohým higlights nezostane výstava žiadnou „jednoročnou rastlinkou“, ale vykvitne nanovo 
každý rok.

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO 
Wachau

Ako jedna z najstarších kultúrnych oblastí Rakúska bolo Wachau zvolené UNESCOM za svetové kultúrne dedičstvo. 
Tým bola ocenená  kultúrna krajina, v ktorej ľudia už tisícročia žijú v harmónii  s prírodou a jedinečným spôsobom s 
ňou splývajú.

Jedinečná univerzitná os Krems – 
Tulln –Klosterneuburg

Vďaka jedinečnej ponuke ako napr. elitnej univerzite v Klosterneuburgu, Dunajskej univerzite v Kremži a sídlu 
vysokých odborných škôl v Tullne, sa región stáva medzinárodným sídlom vzdelávania a výskumu s množstvom 
kvalifikovaných pracovných miest a ponukou odborných kvalifikácií pre mladých ľudí.

výsledky nö-mitte
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Hlavný región 
indUstrieViertel

Vymedzenie
Charakteristická pre tento región je jeho centrálna poloha v južnom koridore s relatívnou 
blízkosťou k Viedni. región zahŕňa okresy Baden, Bruck an der leitha, Mödling, neun-
kirchen, Wr. neustadt (stadt) (Viedenské nové Mesto – mesto) a Wr. neustadt (land) 
(Viedenské nové Mesto – vidiek), ako aj časti Viedne-okolia.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvateľstva a zástavby
Hlavný región sa vyznačuje prírastkom obyvateľstva pozdĺž hlavných dopravných tepien 
a nadpriemerne vysokou vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva. V okresoch Baden a ne-
ustadt stadt narastá podiel mladých obyvateľov nad priemer. Východná časť regiónu je 
charakterizovaná kompaktnou štruktúrou zástavby.

Hospodárstvo a zamestnanosť
industrieviertel je vďaka svojej rôznorodej odvetvovej štruktúre so silným zameraním na 
terciárny sektor známy ako ekonomicky najsilnejší región dolného rakúska. nadpriemer-
ne veľké podniky, vysoký obrat obchodu, ako aj nadpriemerný rast osôb závisle zárobkovo 
činných sú pre tento región príznačné. V oblasti podpory investícií a hospodárstva je nová 
zástavba	podporovaná	predajom	nehnuteľností	alebo	inými	opatreniami.	Okresy	Bruck/
leitha, Mödling a schwechat majú podpriemerný počet nezamestnaných. 

Doprava
tromfom regiónu je vysoko kvalitná infraštruktúra na všetkých dopravných komunikáci-
ách a blízkosť k medzinárodným multimodálnym uzlom (Viedeň, schwechat). dostupnosť 
je dobrá až veľmi dobrá a i kvalita služieb verejnej hromadnej dopravy je vynikajúca.

Sociálna infraštruktúra
industrieviertel sa vyznačuje hustou sieťou vzdelávacích zariadení s regionálne význam-
nými	stredobodmi.	Obyvateľstvo	profituje	okrem	toho	z	blízkosti	k	vzdelávacím	inštitú-
ciám vo Viedni, dostatočného vybavenia nemocnicami a nadpriemerným počtom miest v 
opatrovateľských zariadeniach pre starších ľudí.

Infraštruktúra zásobovania a odpadového hospodárstva
región industrieviertel disponuje dostatočným zásobovaním energiou. V rozsiahlych 
častiach regiónu je zabezpečené aj zásobovanie zemným plynom. Veľké súvislé ochranné 
vodné plochy zabezpečujú ochranu a kontrolu pitnej vody.
 
Prírodný priestor a životné prostredie
Priemysel a príroda sú zjednotené v jednom regióne. nachádzajú sa tu významné ochran-
né pásma. Pozdĺž dunaja sa medzi Viedňou a štátnou hranicou so slovenskom rozprestie-
ra koridor národného parku donauauen (dunajské luhy). Zriadenie 105.000 ha veľkého 
biosférického parku Wienerwald podľa medzinárodných kritérií UnesCo spolkovými kra-
jinami dolné rakúsko a Viedeň zabezpečuje cenný prírodný priestor. Hohe Wand, schee-
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berg/Rax	a	rozsiahle	krajinné	pásma	medzi	Neunkirchen	a	Viedenským	Novým	Mestom	a	
ďalej smerom na sever a pozdĺž rieky leitha sú takisto chránené. spomenúť treba i svero-
vé kultúrne dedičstvo UnesCo „semmeringbahn a okolitá krajina“.

Turizmus, rekreácia, kultúra
Južná časť regiónu je so svojím prevažne alpským charakterom najvýznamnejším turis-
tickým regiónom dolného rakúska. Početné lyžiarske vleky a lanovky otvárajú dvere k 
poznaniu horského sveta alpských regiónov rax-schneebergland, Wechselgebiet a iných 
dôležitých oblastí vysokohorskej turistiky a zimných športov. región auland-Carnuntum 
ako časť turistickej destinácie dunajskej kotliny poskytuje obzvlášť záujemcom o príro-
du, ale aj milovníkom archeológie a vína ďalšie atraktívne ciele ako napr. národný park 
donauauen. Blízkosť k Viedni a Bratislave, krásna krajina a kultúrne tradície, rýchla do-
stupnosť a vybavenie infraštruktúrnymi zariadeniami nadregionálneho významu, ako aj 
termálnymi kúpaliskami a lyžiarskymi vlekmi je prameňom dlhej tradície v oblasti letnej 
dovolenky, výletnej a kúpeľnej turistiky. 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárska výroba sa koncentruje východne resp. západne od rozojovej osi prebie-
hajúcej v severo-južnom smere medzi Viedňou a Viedenským novým Mestom. Čiastočne 
sa tu  nachádzajú veľmi výhodné výrobné podmienky. Budovanie kvalitných značiek, vývoj 
inovatívnych produktov a využívanie biomasy sú v plnom prúde. keďže industrieviertel 
leží	 v	klimatickej	 a	 topografickej	prechodnej	 zóne,	 sú	 tu	 rôzne	 lesné	 spoločenstvá.	Vý-
razné regionálne rozdiely sa odrážajú i v štrukúre a veľkosti poľnohospodárskych a le-
sohospodárskych závodov. V posledných rokoch zaznamenal nárast trend ekologických 
spôsobov obhospodarovania.

Rozšírenie Európskej únie / integrácia
rozšírením európskej únie sa regiónu v štvoruholníku rakúsko – Česká republika – slo-
vensko – Maďarsko otvorili nové šance. Boli naštartované mnohé projekty. Zintenzívne-
nie	 cezhraničného	 dochádzania,	 cezhraničného	 obchodu	 a	 dobré	 podmienky	 pre	 firmy	
majú pozitívny celkovo hospodársky dopad.
 

Pohľad dopredu – do budúcnosti regiónu Industrieviertel

industrieviertel je vedúcou hospodárskou lokalitou priemyslu, služieb, obchodu, výskumu 
a vývoja v dolnom rakúsku, a tým i dôležitým „motorom“ pre rozvoj spolkovej krajiny. 
tento región sa podieľa i na cezhraničnom hospodárskom rozvoji na slovensku a v Maďar-
sku a na zriadení spoločného európskeho regiónu CentroPe. dopravná infraštruktúra 
poskytuje tak medzinárodne konkurencieschopné predpoklady pre hospodársky rozvoj, 
ako aj atraktívne ponuky dopravy pre pracujúcich a obyvateľov. industrieviertel sa stavia 
za početné opatrenia na ochranu existujúceho zelených plôch ako základne kvality života 
obyvateľstva, ako aj základne pre turistiku vo vidieckych oblastiach.

Dobudovanie infraštruktúry a lepšia 
ponuka verejnej hromadnej dopravy 
skracujú jazdnej doby

realizované napr.:
Wieselbus:
•	 Úspora	jazdnej	doby	do	St.Pöltenu

- z Mödlingu cca 30 minút
- z Viedenského nového Mesta cca 20 minút

Vlakové a autobusové spojenia:
•	 Viedenské	Nové	mesto	–	Viedeň	Juh
 zdvojnásobenie spojov, 
 skrátenie jazdnej doby
•	 Mödling	–	Viedeň	Juh
 zdvojnásobenie počtu spojov
•	 Viedeň	južný	priestor	-	Schwechat
 dodatočné autobusové spoje
•	 SCS

- lepšie napojenie na  rýchlodráhu a metro, 
zintenzívnenie taktov na Bádenskej dráhe 
7,5 minút

plánované napr.
Železničné a autobusové spojenie:
•	 letisko	Viedeň	–	Schwechat	–	Bratislava
 dnes 45 minút, v budúcnosti 35 minút
•	 Bádenská	dráha	(Badner	Bahn)
 rozšírenie prevádzkovej doby a zintenzívne-

nie jazdných taktov

Cestné spojenie:
•	 Viedeň	-	Bratislava
 dostavbou severovýchodnej diaľnice a 6, 

skrátenie jazdnej doby asi 10 minút
•	 južná	oblasť	Viedne	–	severná	oblasť	Viedne
 stavbou  s 1 schwechat – süßenbrunn, 

úspora jazdnej doby asi o  30-45 minút
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Hospodárska lokalita a dostupnosť
Prioritu má zaistenie regiónu ako hospodárskopolitického motora 
dolného rakúska. k tomu patrí ďalší rozvoj technopolu Wiener ne-
ustadt, zaistenie lokality budovaním infraštruktúry, kooperáciami 
medzi obcami a prepojením  regionálnych podnikov, ďalej cielené ria-
denie rozvoja nákupných centier a odborných nákupných stredísk v 
súlade s Viedňou a krajinou Burgenland, ako aj spolupráca so sused-
nými krajnami v rámci projektu CentroPe. Cezhraničné projekty sú 
iniciované a podporované regionálnym manažmentom a regionálnym 
zväzom rozvoja. Zlepšenie spojenia v rámci regiónu, obzvlášť vo verej-
nej hromadnej doprave (rozšírenie ponuky a zladenie v rámci doprav-
ného zväzu Vor), sa riadi meniacimi sa potrebami obyvateľstva.  

Život v regióne
Posilňovanie centier vedie takisto k posilneniu vidieckych oblastí.  Šetr-
ná koncentrácia zástavby so zachovaním zelených plôch a kompaktnej 
sídelnej štruktúry na východe Viedenskej kotliny a v oblasti arbesthaler 
Hügelland a striedmej zástavby oblasti Viedenského lesa zaisťuje loka-
litu. dôležité je v tomto ohľade aj udržanie tradičných sídelných štruk-
túr a vyhýbanie sa ďalšej prílišnej urbanizácii vidieckych oblastí na juhu. 
Ponuky presahujúce hranice obcí zabezpečujú základné vybavenie vo 
vidieckych oblastiach (školy, zásobovanie vodou a i.). údržba prírod-
ného kapitálu a opatrenia na ochranu pred povodňami zvyšujú životnú 
kvalitu takisto ako plánovaná dostavba a zvýšenie kvality turistickej 
infraštruktúry, ako aj rôznorodosť kultúrnych ponúk. Výrobou vysoko 
kvalitných potravín a krmív, modernými kombináciami príjmov (turis-
tika, biomasa, priamy odbyt) a zaistením poľnohospodárskych plôch v 
spádových oblastiach je umožnené obhospodarovanie agrárnych a les-
ných plôch. toto tvorí základ životnej kvality dynamického priestoru.

Od teórie k praxi WIN

Posilňovanie vedúcich podnikov cieleným podporovaním a realizáciou nových projektov s 
účinkom na celý región ako napr. Med austron optimálne dopĺňa infraštruktúrne dostav-
by a posilňuje medzinárodný vývoj tohto regiónu. dve významné dopravné osi, východo-
západná os (cesty, železnica, dunaj) a severo-južná os (cesty, železnica, ako aj najväčšie 
rakúske letisko Viedeň schwechat) sú ďalej posilňované opatreniami na medzinárodné 
napojenia smerom Bratislava a Budapešť.

na konkrétnych príkladoch projektov je úžitok stratégie dolného rakúska pre obyvateľov 
viditeľný a „hmatateľný“. 

Príklad strategickej karty

Príklad strategickej karty
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Industrieviertel: Príklady projektov

Krajinská klinika Thermenregion  
(Región termálnych prameňov)

Investície do novostavieb v lokalite Baden a  Mödling budú pokračovať do roku 2017. Odborné klinické 
oblasti so všetkým potrebným technickým, centrálnymi a zásobovacím vybavením zabezpečujú 
prvotriednu ponuku zdravotníckej starostlivosti. Okrem toho predstavujú tieto zariadenia dôležitý 
hospodársky faktor.

Ochrana pred povodňami napr. v spádovej oblasti 
Schwechatu a Triestingu

Investíciami do ochranných opatrení pozdĺž riek sú zmierňované nebezpečné povodňové situácie,  
čím je podporovaná kvalita zástavby a bývania.

Antikorupčná akadémia Laxenburg
Ako medzinárodné Center of Excellence and Competence v otázkach korupcie bude akadémia v 
budúcnosti otvorená pre účastníkov z celého sveta.  Čeliť šírke fenoménu „korupcia“ umožňuje  
obsiahly koncept, realizovaný vo výskume i vzdelávaní.

Policajná akadémia
Sídlu vysokých odborných škôl Viedenskému Novému Mestu pribúda ďalší študijný odbor. Tak naďalej 
vzrastá jeho význam ako sídla vzdelávania i možnosť prispieť k zvyšovaniu všeobecnej bezpečnosti.

Archeologický park Carnuntum
A kultúrne centrum Hainburg

Rímska metropola na Dunaji sa prebúdza k novému životu. Do archeologického parku Carnuntum  
prúdia investície. Kultúrna fabrika Hainburg ako miesto inšpirácie pri Dunaji je miestom stretávania a 
živej výmeny názorov, pódiom pre umelecky pôsobivé inscenácie a javiskom chvíľ pôžitku a potešenia. 
Tak sa udržiava nielen cenné kultúrne dedičstvo, ale je vytváraný aj dôležitý impulz pre odvetvie 
turistiky a voľného času, ktoré čoraz väčšiemu počtu ľudí poskytuje zamestnanie.

Investície do lyžiarskej a vysokohorskej turistiky 
(oblasť Semmering a Wechsel)

Lyžiarska i vysokohorská turistika patrí k samozrejmostiam tohto regiónu. Investovaním do potrebnej 
infraštruktúry sa tento výletný cieľ ďalej rozvíja. Stúpajúci počet medzinárodných hostí podčiarkuje 
význam ponuky.

Zakladanie nových veľkých podnikov
Realizácia rakúskeho centra pre výskum rakoviny pre iónovú terapiu je jeden z najvýznamnejších 
projektov Dolného Rakúska. Industrieviertel tak spĺňa svoju úlohu ako motor dolnorakúskeho 
hospodárstva a ako sídlo technológií.

Termy a hotelové projekty
Projekty resp. plány projektov  napr. pre Erlach, Payerbach a Reichenau cielene podporujú ďalší rozvoj 
turistiky zdravia a voľného času.  

Impulz vďaka krajinskej výstave 2011
Možnosť iniciovať prostredníctvom Krajinskej výstavy dôležité impulzy pre regionálny rozvoj turistiky 
dáva šancu profilovať región natrvalo v Industrieviertel.

Dostavba trate Schneebergbahn (Salamander)  
a sedačkovej lanovky  Puchberg

Investície do modernej infraštruktúry Schneebergu, známeho ďaleko za hranicami krajiny, poskytujú 
dôležité impulzy pre turistiku a ponuku voľného času a s nimi spojené pracovné miesta.

Región Bruck/Leitha a Bucklige Welt s vlastnou 
energetickou základňou

Vďaka efektívnej kombinácii biomasa, bioplyn, vodná a veterná energia, ako aj solárna energia a 
fotovoltaika sa regiónom podarí pokryť z vlastných CO2 neutrálnych zdrojov 100 percent spotreby 
energie. Opatrenia na zníženie spotreby energie a na zvýšenie efektivity jej využívania podporujú 
dosiahnutie cieľov týchto priekopníckych regiónov Dolného Rakúska.

Regionálne inovačné centrá
Impulzné zariadenia vo  Viedenskom Novom Meste, Berndorfe, Ternitzi, a lokalite Bucklige Welt 
ponúkajú poradenstvo mladým a začínajúcim podnikateľom. Dôležitá a cenná pomoc pri vykročení  
do podnikateľskej budúcnosti.

Dostavba koľají vidlice Götzendorf  
Spojenie  letiskovej rýchlodráhy s východnou 
traťou smer Budapešť a Bratislava

Prispieva k podstatnému zlepšeniu národného a medzinárodného napojenia letiska Schwechat.

2-koľajová dostavba trasy Pottendorf až po 
Wampersdorf

Odľahčenie južnej trate a zintenzívnenie taktov v regionálnej doprave vedie k zlepšeniu ponuky aj pre 
cestujúcich a dochádzajúcich.

Dostavby ciest napr.:
Dokončenie S1 a južný obchvat Viedne
A6 vidlica Kittsee  
(spojenie Bruck / Leitha – Bratislava)

Oboma vysoko dôležitými cestnými úsekmi sa Viedeň spojí s Bratislavou pomocou súvislého 
diaľničného spojenia a z južného okolia Viedne bude odklonená tranzitná doprava.

výsledky industrieviertel
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Hlavný región MostViertel

Vymedzenie
Hlavný región Mostviertel zaberá administratívne okresy amstetten, Melk (s výnimkou 
troch obcí) a scheibbs, ako aj štatutárne mesto Waidhofen an der Ybbs. obce emmer-
sdorf, schönbühel-aggsbach a Melk hlavného regiónu nÖ Mitte boli zohľadnené kvôli 
funkčnému prepleteniu.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvateľstva a zástavby
narastajúce obyvateľstvo sa usiluje o fungujúce jadrá obcí a miest, a tým zabezpečuje vy-
sokú kvalitu života. existuje tu vedomie dôležitosti interkomunálnych kooperácií. stredo-
bod	rozvoja	osídlenia	leží	v	koridore	podunajskej	osi	–	tratí/diaľnice	Západ.

Hospodárstvo a zamestnanosť
obyvatelia, vo veľkej väčšine vysoko motivovaní a s kvalitným vzdelaním, pracujú v sta-
bilnom mixe malých a stredných podnikov s vysokým podielom výroby a obrábania kovov. 
územná blízkosť k rakúskym strediskám je okrem toho výhodou lokality pre dochádzajú-
cich a zaručuje okrem iného aj nízky počet nezamestnaných. aj čo sa týka hospodárstva, 
nachádza	sa	stredobod	rozvoja	v	koridore	podunajskej	osi	–	tratí/diaľnice	Západ.

Doprava
dostupnosť jednotlivých regiónov sa výrazne odlišuje. Východo-západná os má k dispozícii 
vysoko významnú dopravnú infraštruktúru ako iba málo hospodárskych priestorov v ra-
kúsku. V oblasti dunajskej kotliny sa na úzkom priestore stretávajú tri dopravné cesty me-
dzinárodného významu. Západná diaľnica, západné železnice (vysokovýkonné trate), lodná 
cesta rhein-Main-donau  (spojenie z rotterdamu až po Čierne more). tieto tri medzinárod-
né dopravné komunikácie sa nachádzajú vo vzdialenosti čiastočne menšej ako 3 km.
tým je zvýhodnená voľba alternatívnych dopravných prostriedkov, ako aj prekládka tova-
ru na iné druhy dopravných prosdriedkov.
Západná časť regiónu leží v blízkosti hornorakúskeho centrálneho územia, patriaceho k 
najvýznamnejším priemyselným oblastiam strednej európy.  

Sociálna infraštruktúra
V regióne Mostviertel  sa dlhá poľnohospodárska a lesohospodárska tradícia snúbi s veľ-
mi solídnou identitou a fungujúcim roľníctvom. Bohatý život rozmanitých združení, na 
všetkých miestach dobré zásobovanie a vybavenie, ako aj mnohoraká kultúrna ponuka 
okresných miest vytvárajú vynikajúci obytný a životný priestor. k tomu sa pridružuje po-
nuka v oblasti vzdelávania a zdravotníctva.

Infraštruktúra zásobovania a odpadového hospodárstva
región má vysoký energetický potenciál biomasy a čiastočne aj vodnej energie. Vyba-
venie infraštruktúry je vynikajúce a regionálne dostupné obnoviteľné zdroje energie sa 
využívajú so silným dôrazom na predovšetkým domácu tvorbu hodnôt. organizácie odpa-
dového hospodárstva zabezpečujú celoplošnú likvidáciu odpadov.
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Prírodný priestor a životné prostredie
nedotknuté životné prostredie a pôvabná krajina je udržovaná a je zdrojom vysokej kva-
lity	života	a	bývania.	Rôznorodá	topografia	zahŕňa	veľkoplošné	ochranné	pásma	a	aj	čias-
točne nedotknutú krajinu. región má tie najlepšie predpoklady pre „jemnú turistiku“ a 
osobitý potenciál ako „ovocný sad rakúska“. Pre krajinu je charakteristický veľký počet 
vodných tokov ako enns, Ybbs, kleine erlauf atď., i dunaj. 

Turizmus, rekreácia, kultúra
Veľký	počet	pamätihodností,	postavenie	ako	lyžiarsky	región	a	rozmanitá	kulinárska/gas-
tronomická ponuka už dosiaľ urobili z „Mostviertel“ nadregionálny pojem značky. región 
sa nachádza vo veľmi výhodnej a dobre dostupnej polohe medzi spádovými oblasťami Vie-
deň a linec. „dovolenka na farme“ ponúka dodatočné zdroje príjmov pre poľnohospodár-
ske oblasti. Železná a Muštová cesta majú vysoký potenciál na rozvoj ponuky a odbytu, 
presahujúceho hranice spolkovej krajiny.  

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Na	základe	topografických	pomerov	sa	v	regióne	dajú	vyčleniť	hlavné	poľnohospodárske	
oblasti ako alpenvorland (Predalpie), oblasť vápencových Álp Ötscherland, ako aj čiastko-
vý región südliches Waldviertel.
Poľnohospodárstvo hrá v regióne veľkú úlohu. Je dodávateľom kvalitných výrobkov (mlie-
ko, hovädzí dobytok) a prispieva vo veľkej miere k udržovaniu krajiny. ako jeden z regió-
nov v dolnom rakúsku s najvyšším počtom kusov dobytka preukazuje Mostviertel v tejto 
oblasti vysoké kompetencie. dobré šance na trhu majú produkty organicko-biologickej 
poľnohospodárskej výroby a vzrastajúca výroba energie z biomasy.  

Rozšírenie Európskej únie / integrácia
Región	Mostviertel	nemá	na	základe	svojej	geografickej	polohy	žiadne	bezprostredné	hra-
nice s novými štátmi eú. rozšírenie európskej únie však i pre Mostviertel prináša zmeny 
a šance. Popri medzinárodnom prepletení niekoľkých hospodárskych podnikov je tento 
úžitok podnietený aj vzrastajúcim počtom návštevníkov zo susedných krajín. 

Pohľad dopredu – do budúcnosti regiónu Mostviertel

Mostviertel	odzrkadľuje	rozmanitosť	Dolného	Rakúska.	Geograficky	–	od	nížiny	po	alpské	
regióny -, demoskopicky – od spádových oblastí po riedko obývané vidiecke územia – a 
hospodársky – od silných priemyselných lokalít a zón po čisto poľnohospodárske oblas-
ti. Cieľom je posilniť Mostviertel v jeho rozmanitosti a osobitosti. tento hlavný región 
je označovaný ako „pôvod rakúska“. Prvá písomná zmienka o rakúsku ako „ostarrichi“ 
pochádza z roku 996. Mostviertel je na základe svojej polohy medzi centrálnym územín 
Horného a dolného rakúska bránou dolného rakúska na západ. región sa vďaka svojim 
kvalitám vyvíja na stabilný a inovatívny ťažiskový región. Poľnohospodárstvo a lesné hos-
podárstvo, priemysel a podnikanie tvoria základ rozvoja orientovaného na budúcnosť. k 
tomu sa pridružuje vysoko hodnotná ponuka cestovného ruchu. rozmanitosť regiónu je 
zaručovaná rozmiestnením vnútroregionálnych ťažísk.  na základe najrozličnejších typov 
území sa región obzvlášť hodí na rozvoj technológií orientovaných na budúcnosť.

výsledky mostviertel

Dobudovanie infraštruktúry a lepšia 
ponuka verejnej hromadnej dopravy 
skracujú jazdnej doby

realizované napr.:
Železničné spojenie:
•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
 zvýšenie počtu spojov z 13 na 21 za deň
•	 Amstetten	–	Viedeň	Západ
 zdvojnásobenie počtu spojov za deň

Cestné spojenie:
•	 dostavba	západnej	diaľnice	na	3	prúdy	prine-

sie úsporu jazdnej doby a vyššiu bezpečnosť

plánované napr.
Železničné spojenie:
nová západná trať, 4-koľajová dostavba 
Wels—Viedeň prinesie trojnásobnú šancu:

1. preklonenie nákladných automobilov   
	 na	koľaje,	asi	3500/deň,

2. 25-minútové skrátenie jazdnej doby,
3. zlepšenie taktov regionálnej dopravy  

 na starej západnej trati.

Cestné spojenie:
•	 Scheibbs	–	St.	Pölten
 skrátenie doby cestovania vďaka výstavbe 

obchvatu Wieselburg asi o 10 minút
•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
 skrátenie doby cestovania čiastočným 
rozšírením	B	121	a	City	tunelom	Waidhofen/
Ybbs asi o 10 minút

•	 B	122	obchvat	Seitenstetten
 skrátenie jazdnej doby
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Hospodárska lokalita a dostupnosť
región križujú vo východo-západnom smere vysoko významné do-
pravné komunikácie, ktoré zaručujú hospodársku dynamiku a rozvoj 
celého Mostviertel. Priečne osi zabezpečujú napojenia južných častí 
regiónu na hlavnú os. táto štruktúra osí tvorí chrbticu celého regiónu 
a neustále sa na nej ďalej pracuje. Popri propagovania lokality s cieľom 
usadenia	nových	firiem	sú	základnou	úlohou	aktivity	nasmerované	na	
udržanie	firiem.	Koordinovaný	a	kooperatívny	postup	vytvára	kvality	
lokality, k tomu patrí aj zaistenie a zatraktívnenie verejnej hromadnej 
dopravy a využívanie potenciálov vodnej a vzdušnej dopravy.

Život v regióne
regionálne diferencovaný rozvoj zástavby s rôznymi požiadavkami a 
na budúcnosť orientovaná pôdna politika, ako aj plánovanie rozvoja 
tvoria základ kvality lokalít bývania. Udržanie centier obcí a miest s 
ich aktuálnou ponukou obchodu a služieb vytvára regionálnu identi-
tu, práve tak ako aj udržovanie ovocných sadov a horských pastvín a 
pastovníctva. tradícia a regionálna kultúra tvoria dôležitú základňu 
ponuky rekreácie a voľného času. Pri plánovaní a realizácii všetkých 
opatrení treba zachovať vysokú kvalitu života. Ciele trvalo udržateľné-
ho rozvoja a silnej sociálnej súdržnosti, ako aj zachovanie prírodných 
zdrojov majú najvyššiu prioritu. Zahŕňa to predovšetkým rekreačné 
možnosti na  okolí, udržanie prirodzenej životnej základne, optimálnu 
symbiózu života a práce, ako aj rešpektovanie dôstojnosti človeka v 
každom veku. 

Od teórie k praxi WIN

na posilnenie Mostviertel v jeho rozmanitosti a osobitosti nevystačuje jednorozmerná 
stratégia, žiadúce sú rozvojové perspektívy vo viacerých oblastiach. dôežitou témou je 
optimalizácia dostupnosti. sem patrí aj 6-prúdové dobudovanie západnej diaľnice, prebu-
dovanie západnej trate na vysokovýkonnostnú trať a rozšírenie dunajského prístavu enns 
a krems. tým sa bližšie k regiónu dostávajú i obidve letiská Viedeň schwechat a linec. ku 
všetkému sa pridružuje posilňovanie lokalitných trojuholníkov st.Pölten – Melk – lilien-
feld	a	Amsetten	–	Waidhofen/Ybbs	–	Scheibbs	v	oblasti	priemyslu	a	podnikania,	techno-
lógia a výskum a vývoj. 
na konkrétnych príkladoch projektov je úžitok stratégie dolného rakúska pre obyvateľov 
viditeľný a „hmatateľný“.

Príklad strategickej karty

Príklad strategickej karty
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Mostviertel: Príklady projektov

Krajinská klinika Mostviertel
Na zabezpečenie optimálnej starostlivosti o pacientov investuje Dolné Rakúsko priebežne do dostavby a 
prestavby krajinskej kliniky Mostviertel. Stavebné úpravy prispievajú k zrýchleniu pracovných postupov, a 
tým ku skráteniu doby pobytu pacientov.

Dobudovanie ciest:
A1 dostavba troch prúdov
B25 obchvat Wieselburg
B31 cuty tunel Waidhofen /Ybbs 
B122 obchvat Seitenstetten

Zlepšená dostupnosť zvyšuje aj kvalitu lokality pozdĺž dopravných osí. Región tak môže svoju 
hospodársku atraktivitu ešte rozšíriť.

Regionálne inovačné centrá
Impulzné zariadenia v lokalitách Amstetten, Waidhofen/Ybbs a Melk ponúkajú poradenstvo pre mladých  
a začínajúcich podnikateľov. Je to dôležitá a cenná pomoc pri vykročení do podnikateľskej budúcnosti. 

Vysoká odborná škola a veľtrh Wieselburg
Vysoká odborná škola a veľtrh majú zvláštny význam pre región Mostviertel. Preto sú na zatraktívnenie 
sídla veľtrhov Wieselburgu  a na zaistenie Vysokej odbornej školy v najbližších rokoch plánované 
investície a adaptačné opatrenia v miliónovej výške.

Regióny s vlastnou energetickou  
základňou napr.: teplárne

Samozásobovanie regiónov obnoviteľnou energiou znamená posilnenie regionálneho hospodárstva 
prostredníctvom opatrení na zabránenie odlivu kúpnej sily. 

Siete cyklistických chodníkov v regióne  
Mostviertel

Svojou široko rozvetvenou sieťou cyklistických chodníkov, vedúcich rozmanitou a vábivo krásnou 
krajinou, môže Mostviertel zabodovať tak u rodín ako aj cyklistov so športovými ambíciami.

Krajinská výstava 2007
Waidhofen/Ybbs a St.Peter/Au

Vďaka krajinskej výstave „Oheň a zem“ („Feuer und Erde“) sa regiónu podarilo pripútať pozornosť 
verejnosti a etablovať sa ako návštevnícka mekka.

Dunajský prístav Ennsdorf
Prístavná oblasť s oboma hospodárskymi parkmi Ennsdorf a Enns a najväčším súvislým priemyselným  
pásmom na hornom Dunaji je dôležitým hospodárskym sídlom.

Zážitkové centrum MostBirn Haus Ardagger
Nový zážitkový svet, odvíjajúci sa okolo muštovej hrušky, Muštovej cesty (Moststraße) a muštového 
regiónu (Mostviertel). Návštevníci sa tu vydávajú na napínavú cestu pôsobivou kultúrnou krajinou a 
poznávania života hrušky.

Lyžiarska oblasť Lackenhof
Ako najvyšší bol regiónu sa na Predalpím týči Ötscher. Atraktívna lyžiarska oblasť ponúka mladému i 
starému pokoleniu všetko, čo robí lyžovanie takým atraktívnym.

Oživenie centra obcí napr. Waidhofen/Ybbs
Waidhofen je jedným z priekopníckych miest v oživovaní centier obcí v Dolnom Rakúsku. S veľkým 
elánom bol v  centrách miest iniciovaný nový rozmach a prázdne predajné plochy sa znovu zaplnili. 

Napojenie na železnicu - hospodársky park 
Kematen

Hospodársky park Kematen bude pripojený k Západnej trati a stane sa vďaka tomu ešte atraktívnejším 
pre nové priemyselné osídlenie.

Systém prognózy povodní Erlauf
Pomocou systému prognózy povodní sa vo vážnom prípade podstatne zlepší reakčná doba pre 
postihnuté obyvateľstvo a pomocné sily.

Muštová cesta „Moststraße“
a Železná cesta Eisenstraße

V miernom podnebí južne od Dunaja sa darí viac ako 300 rôznym druhom hrušky. Na jar sa  v období  
ich kvitnutia krajina premieňa na voňajúce biele more kvetov.
Kultúrny park Eisenstraße ponúka zaujímavosti o obrábaní a spracovávaní kovov, okrem toho sú tu 
sprostredkovávané regionálne tradície a spomienky na sociálny  a pracovný život v minulosti.

Pamätník Ostarrichi
Rozšírený pamätník Ostarrichi v Neuhofene an der Ybbs uchováva vedomosti týkajúce sa listiny cisára 
Otta III. z 1. novembra 996, podľa ktorej má Rakúsko svoje meno.

výsledky mostviertel
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4 rozvoj lokalít dolného 
 rakúska

Hospodársky a zároveň životný priestor
národná a medzinárodná súťaž hospodárskych lokalít sa stáva čoraz náročnejšou. obce, 
regióny a krajiny súťažia o obyvateľov, podniky a investície. Jasným cieľom politiky je 
stupňovanie konkurencieschopnosti dolného rakúska. dôležité faktory lokalít sú pozo-
rované, neustále prispôsobované, je do nich investované a sú upravované. Pritom stojí 
v centre pozornosti vždy človek. snaha o čo najvyššiu kvalitu života a trvalo udržateľný 
rozvoj sa v dolnom rakúsku neodsúva v prospech krátkodobého akcionizmu.

V napätí medzi konkurenciou a kooperáciou sú regionálne odlišné predpoklady rozvíjané 
spoločne mimo administratívnych a sektorových hraníc. úspechy posledných rokov po-
tvrdili správnosť tejto cesty. nie je to pohľad do minulosti, ale jasná a zrozumiteľná pre-
zentácia lokality nadchádzajúcich rokov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovacie procesy. 
odpoveď dáva stratégia Win dolného rakúska.

Čím	sú	plány	konkrétnejšie,	tým	jednoduchšie	sa	dajú	využiť	pre	osobné	a	firemné	rozho-
dovanie. do ktorého regiónu, do ktorej obce sa bude investovať, kde sa bude podnikať, 
resp. bývať a tvoriť, to závisí od jasných výpovedí o budúcich ponukách územia. Preto je 
popri celokrajinnej celkovej stratégii a zreteľnosti opatrení pre hlavné regióny dôležitá aj 
konkretizácia na menšie, prehľadné a funkčne súvislé priestory, aj keby niekedy prekračo-
vali tradičné správne jednotky.

rozvoj lokalít dolného rakúska
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Konkrétne príklady

Na	základe	rozvojových	osí	a	vedúcich	funkcií	definovaných	v	koncep-
te rozvoja krajiny došlo aj k malopriestorovému prehĺbeniu plánova-
nia. Čo CHCeMe? Čo sa MÁ staŤ? Boli otázky, ktoré stáli na začiatku 
spoločnej strategickej práce medzi krajinou dolné rakúsko a obcami 
regiónu. tým bolo zaručené, že za koncepčnou prácou nasledovali 
konkrétne ťažiská a projekty.

Príklad Tullnerfeld
na príklade tohto regiónu sú v krátkosti opísané perspektívy rozvoja 
jednej oblasti regiónu  nÖ-Mitte. konkrétne odpovede na otázku, ako 
bude tullnerfeld na tom v budúcnosti a ako je pripravený na hospo-
dársku súťaž.

Zlepšenie dostupnosti
svojou polohou na okruhu okolo Viedne sa regiónu otvárajú úplne 
nové perspektívy. doprava bude z obcí odklonená, alebo budú fungo-
vať obchvaty, čím dôjde nielen k zlepšeniu dostupnosti, ale aj k zvýše-
niu kvality života. Príkladom sú obchvaty tulln, Pischelsdorf, königs-
tetten. 

Vďaka „novej západnej trati“ je Viedenská západná stanica (West-
bahnhof) dostupná za 15 minút a Viedenská centrálna stanica za 23 
minút. aj na letisko schwechat to netrvá dlhšie ako 40 minút. Zlep-
šenie verejnej hromadnej dopravy zároveň vedie ku zvýšeniu kvality 
ako lokalita bývania.

Z Viedne prichádzajúci tlak na zástavbu vedie k novým bytovým pro-
jektom a opatreniam na vytvorenie pracovných miest. konkrétne sa 

rozvíjajú regionálne podnikové územia Michelhausen - Judenau, Zwentendorf - Pischels-
dorf, sitzenberg - reidling.

Ako	 lokalita	 vzdelávania	 sa	 región	profiluje	prostredníctvom	Tullnu	ako	 sídla	 vysokých	
odborných škôl, univerzity pre pôdnu kultúru v tullne a elitnej univerzity v klosterneu-
burgu. rekreáciu a oddych zabezpečujú cyklistické trasy, prírodný priestor pozdĺž dunaja 
a kultúrna ponuka divadla donaubuhne alebo pôsobivá záhradnícka výstava.

Záver: Oblasť Tullnerfeld ponúka v budúcnosti
•	 atraktívne	lokality	pre	bývanie,
•	 vynikajúcu	dostupnosť,
•	 nové	pracovné	miesta	–	zamestnanosť,
•	 dobrú	možnosti	vzdelávania,
•	 vysoko	hodnotné	možnosti	rekreácie.

Tullnerfeld – región budúcnosti
subjektom hľadajúcim lokalitu je zreteľne opísané, ako vyzerá budúcnosť regiónu, a či 
regionálna ponuka zodpovedá ich vlastným kritériám rozhodovania.  
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Jasné štruktúry

Jasné štruktúry podporujú rozmanitosť krajiny
Práve v takej rôznorodej spolkovej krajine ako je dolné rakúsko so svojimi silnými ústred-
nými oblasťami, svojimi rozmanitými vidieckymi oblasťami, bývalými hraničnými oblasťa-
mi a novou polohou v centre európy je dôležité „nehádzať všetko do jedného vreca“.  rôz-
ne silné stránky a šance podmieňujú aj prispôsobivé organizačné a podporné štruktúry. 
V priebehu práce na stratégii Win teda neboli zohľadňované iba hlavné regióny, ale aj 
rozvoj malých oblastí. Práca prebiehala a prebieha nie zhora nadol, ale spoločne s obcami 
a regiónmi.

Regionálny manažment Dolného Rakúska
V piatich hlavných regiónoch sa môžu dolnorakúske obce, mestá, podniky, združenia, 
iniciatívy a malé regióny spoľahnúť na podporu regionálneho manažmentu. regionálni 
manažéri a manažérky a ich spolupracovníci predstavujú preto dôležité „uzlové body“ vo 
vypracovaní stratégie Win. Popri odbornej práci na úrovni hlavných regiónov podporujú 
aktivity viac ako 70 malých regiónov dolného rakúska.

Popri regionálnom manažmente ponúka krajina kompetentné kontaktné miesta k mno-
hým ťažiskovým témam resp. podporuje rôzne organizácie a ponuku služieb v obciach a 
regiónoch. Príkladom môže byť starostlivosť o malé regióny, obnova dedín a miest, hos-
podárska agentúra ecoplus, regionálne inovačné centrá, leadermanagament, turistické 
destinácie, poradenstvo pre oblasť životného prostredia, stavebné poradenstvo atď.
Prehľad, zostavený podľa tematických úloh, nájdete na www.strategie-noe.at Záujemco-
via nájdu ľahko cestu k príslušným informáciám a konkrétnej podpore na mieste.

Malé regióny
Ako malé regióny sú označované kooperačné 
priestory, v ktorých spolupracujú obce s rovnakým 
charakterom záujmov a problémov. Opakovane sa 
ukazuje, že narastajúci počet úloh sa dá zmyslupl-
ne zvládnuť iba na nadobecnej úrovni. Spoločne 
sa dajú lepšie zdolať komplexné zámery rozvoja a 
územného plánovania. Kooperácie medzi obcami 
v Dolnom Rakúsku sa zakladajú na princípe dob-
rovoľnosti. Ako najmenšie jednotky platia nasle-
dujúce veľkosti: 

•	 6	alebo	viac	obcí	s	dohromady	10.000	obyvateľ-
mi

•	 3	až	5	obcí	s	dohromady	12.000	obyvateľmi
 www.noe.gv.at/ land-zukunft/Raumordnung.

html

rozvoj lokalít dolného rakúska
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5 konkrétny úžitok

strategická práca nie je samoúčelná. Zaoberanie sa konkrétnou budúcnosťou životného 
a hospodárskeho priestoru dolného rakúska má za cieľ poukázať na vízie budúcnosti a 
rozvojové scenáre a komunikovať ich. stratégia Win dolného rakúska dáva odpoveď na 
dôležité otázky, ktorými sa pri osobných rozhodovacích procesoch zaoberajú občianky a 
občania v každom veku.

stratégia Win dolného rakúska poskytuje pomocnú podporu pri rozhodovaní sa pre loka-
litu, či už pritom ide o budúci stredobod života alebo čo najvhodnejšie miesto pre vlastné 
podnikanie. stratégia Win dolného rakúska bola a je určená všetkým. Pre podnikateľ-
ku,	ktorá	chce	rozšíriť	svoju	firmu,	ale	vo	svojej	lokalite	nenájde	na	to	možnosť,	pre	novo	
začínajúceho živnostníka, ktorý hľadá pre svoju ponuku optimálny trh, pre investorov a 
organizátorov projektov, ktorí by v regiónoch budúcnosti radi investovali svoje peniaze 
alebo aj pre zástupcov obcí a odborníkov, ktorí potrebujú základňu pre hodnotenie svojich 
projektov.

Podnikateľka,	ktorá	chce	rozšíriť	svoju	firmu,	ale	vo	svojej	lokalite	nenájde	na	to	možnosť	
alebo nový živnostník, ktorý hľadá pre svoju ponuku optimálny trh. investori a organi-
zátori projektov, ktorí by chceli investovať svoje peniaze do regiónov budúcnosti alebo 
odborníci, ktorí potrebujú základňu pre hodnotenie svojich projektov.  Pre nich všetkých 
bola a je vypracovávaná stratégia Win dolného rakúska. Vďaka jasnej predstave o cieli 
a transparentným, neustále aktualizovaným a pre všetkých záujemcov prístupným infor-
máciám o lokalite dolné rakúsko a jednotlivých regiónoch je umožnená vysoká istota plá-
novania. okrem toho umožňujú resp. zaručujú tieto  smery aj rýchle rozhodovanie úradov, 
ktoré zasa samo osebe predstavuje dôležitý faktor úspechu v hospodárskej súťaži lokalít. 
správa na úrovni krajiny a komún, ktorá vďaka modernému poňatiu služieb je blízko ob-
čanovi, sa tak stáva skutočnosťou. k tomu sa pridružuje optimálne spolupôsobenie cez 
hranice správnych celkov a odborných oblastí, spoločný postup politiky, správy, odborní-
kov, hospodárstva a civilnej a občianskej spoločnosti. tak zostane krajinská politika ako 
iniciátorka stratégie Win dolného rakúska spoľahlivou partnerkou občianok a občanov.

Podrobné strategické karty nájdete na webovej strán-
ke www.strategie-noe.at

Stratégia a rámec konania na ceste  
Dolného Rakúska k TOP REGIÓNU v 
Európe.

Krajinská politika ako spoľahlivý partner pre
•	 občianky	a	občanov,
•	 obce	a	regióny,
•	 rozhodujúce	grémiá,
•	 investorov	a	realizátorov	projektov,
•	 plánovačov,	odborníkov,	správu.

Stratégie NÖ Dolného Rakúska prináša  
vysokú istotu plánovania a rozhodovania:
•	 jasnú	predstavu	o	cieli	na	úrovni	krajiny	i	

regiónov,
•	 transparentné	a	rýchle	informácie	o	otáz-

kach lokality,
•	 rýchle	rozhodovanie	úradov,
•	 informovanosť	o	kvalitách	lokality	pre	

osobné plánovanie budúcnosti.



50

Budúcnosť pre všetkých – ide sa ďalej

Názor občanov
Už	v	roku	2001/02	sa	viac	ako	52.000	Dolnorakúšanok	a	Dolnorakúšanov	zúčastnilo	akcie	
„Budúcnosť pre všetkých“ a vyplnilo a zaslalo príslušné dotazníky. nebola to nová cesta, 
ktorou sa spolková krajina dolné rakúsko takto vydala. Bola to najväčšia akcia účasti ob-
čanov, aká kedy v rakúskych spolkových krajinách existovala. a mnohí nielen zakrížkovali 
odpovede, ale podali aj konkrétne návrhy a nápady alebo vyjadrili svoje želania. tieto ná-
zory a želania boli aj základňou pre koncept rozvoja krajiny a naň nadväzujúce programy. 
Boli zohľadnené všetky dôležité témy a každý región. Mnoho projektov a programov je už 
realizovaných alebo sú práve vo fáze realizácie. 

ak sa má účasť občanov brať vážne, jednorazové podujatie nevystačuje. kto chce úspešne 
budovať budúcnosť, musí určovať ciele a cesty vždy znovu a znovu spoločne s ostatnými. 
Preto naštartovala na jar 2007 akcia účasti, organizovaná krajinskou akadémiou dolné-
ho rakúska, po druhýkrát. „načúvať je jedna z najdôležitejších vlastností každej úspeš-
nej vlády. Podieľanie sa spoluobčanov je najdôležitejším predpokladom pre náš úspech 
v budúcnosti,“ napísal predseda krajinskej vlády dr. erwin Pröll v predslove k druhému 
dotazníku a vyzval ľudí k tomu, aby osobne spoluurčovali kurs spolkovej krajiny. lebo, ako 
hovorí predseda vlády: „som presvedčený: iba keď na otázky o budúcnosti budú odpove-
dať všetci občania a občianky, môže aj politika vierohodne túto budúcnosť pre všetkých 
utvárať. Budúcnosť je  taká, akú si ju spoločne urobíme.“

a táto výzva našla odozvu. Vedci, zaoberajúci sa prieskumom verejnej mienky nevychá-
dzajú z údivu nad vysokou účasťou. obsiahly dotazník dostala každá domácnosť v dolnom 
Rakúsku.	56.119	Dolnorakúšanok	a	Dolnorakúšanov	–	ešte	viac	ako	v	rokoch	2001/02	–	vy-
užilo túto písomnú formu účasti prostredníctvom dotazníkov ako šancu na spoluurčova-
nie.
 
odpovede ukazujú, čo robí z dolného rakúska domov, ktoré priority sú pre ľudí tejto kra-
jiny dôležité, je to mnoho impulzov a informácií pre budúcnosť. Viac sa o tom dozviete na  
http://www.zukunft.noe-lak.at
 

Výsledky ankety o budúcnosti 2007:

Požadované ťažiská rozvoja (ohodnotené ako 

„veľmi dôležité“)

•	 kvalifikácia	a	podpora	talentov

•	 hospodárska	lokalita	a	pracovné	miesta

•	 zdravotníctvo

•	 podpora	detí	a	mládeže

•	 životné	prostredie	a	príroda

•	 bezpečnosť	Dolného	Rakúska

•	 sociálna	starostlivosť	a	podpora

•	 kvalita	života	staršej	generácie

•	 modernizácia,	inovácie,	technológie,	veda

•	 mobilita	a	doprava

•	 pohoda,	spoločenstvo,	kultúra

•	 poľnohospodárstvo	a	lesné	hospodárstvo

•	 obnova	dedín	a	miest

•	 spolupráca	s	Viedňou

•	 spolupráca	s	európskymi	partnermi	 

a regiónmi

Často menované návrhy a želania

•	 Miesta	na	učňovských	školách	a	práca	pre	

mladých ľudí po skončení školy.

•	 Väčší	výber,	flexibilita	a	podpora	talentov	 

na školách.

•	 Vytvárať	pracovné	príležitosti	a	sprostred-

kovať ich ľuďom.

•	 Pomáhať	malým	a	začínajúcim	podnikom.

•	 Viac	odborných	lekárov	v	regióne.
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Stratégie WIN Dolného Rakúska 2020 – pohľad do budúcnosti

Čo sa stane s týmto množstvom informáciií získaných od občanov? názory, podnety a 
aj kritika respondentov tvoria aj naďalej základ pre stanovenie budúcich priorít a ďalšiu 
prácu v rámci konceptu rozvoja krajiny. V nadväznosti na to boli a neustále sú naďalej 
rozvíjané konkrétne realizačné programy. ku všetkým dôležitým témam. Pre každý región 
dolného rakúska.

kto dôsledne realizuje a ďalej rozvíja jednu stratégiu, nepotrebuje každých niekoľko ro-
kov začínať zakaždým odznova. Ciele sú známe a transparentné. samozrejme nezostanú 
veci stáť na jednom mieste a zmeny stále rýchlejším tempom ovplyvňujú plánovanie a 
rozvoj dolného rakúska aj naďalej. Preto treba aj čoraz rýchlejšie reagovať na aktuálny 
vývoj a nestratiť pritom cieľ z očí.
aj možnosti podpory v rámci aktuálnej plánovacej periódy eú 2007-2013 sú dôležitým 
nástrojom realizácie stratégie Win. silnejúci trend kooperácií ako riešenia problémov, či 
už v komunálnej alebo hospodárskej oblasti, je pre túto prácu veľmi prínosný. spoločne 
navrhovať budúcnosť, to zostane mottom dolného rakúska.

Proces WIN pokračuje
Práca na stratégii Win dolného rakúska sa nekončí, ide o neustále pokračujúci proces. 
stratégia bude i naďalej upravovaná a prispôsobovaná novým požiadavkám. „stratégia 
bude naďalej upravovaná  a prispôsobovaná novým požiadavkám,“ hovorí organizátor 
stratégie dolného rakúska predseda krajinskej vlády dr. erwin Pröll.
spoločne s vyslankyňami a vyslancami regiónu a mnohými zúčastnenými zástupcami obcí 
a krajiny, regionálneho manažmentu, ako aj odborníkmi, sa naďalej bude v práci pokra-
čovať. úzka koordinácia so zodpovednými politickými činiteľmi prebieha neustále. na 
každoročných dňoch budúcnosti  sa podávajú správy, robí bilancia a predstavujú nové 
priority a projekty.

Proces WIN
Ponuka pre VŠETKÝCH, ktorí sa chcú podieľať.

ešte viac informácií a priebežnú aktualizáciu ku stratégii Win dolného rakúska nádjete 
na internetovej stránke projektu www.strategie-noe.at.

konkrétny úžitok
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6 Zhrnutie

spolková krajina dolné rakúsko zažila vo svojej nedávnej histórii jedinečné udalosti. Pád 
železnej opony, vstup rakúska do eú, účasť na eurozóne a rozšírenie európskej únie o 
susedné štáty kládli a kladú mimoriadne požiadavky na rozvoj krajiny. Predseda krajinskej 
vlády dr. erwin Pröll poveril v roku 2002 správu spolkovej krajiny, aby spolu s odborníkmi, 
zástupcami obcí a regiónov a za účasti občianok a občanov vypracovala obsiahlu stratégiu 
budúcnosti dolného rakúska. táto „strategio nÖ“ opisuje zreteľné ciele, ťažiská a kon-
krétne projekty a poskytuje krajinskej politike, obyvateľstvu a hospodárstvu orientačný 
rámec. tak sa začal proces Win.
Win neznamená iba „my v dolnom rakúsku“ („wir in niederösterreich“), ale znamená aj 
„vyhrať či získať“ („gewinnen“). Motto znie: pracovať ďalej spoločne na úspešnom modeli 
dolného rakúska. na rôznych úrovniach bolo podnietených množstvo aktivít, ako dieliky 
puzzle, starostlivo spájané do jednej spoločnej stratégie. Zmeny a trendy sú však i naďalej 
predmetom pozorovaní a stratégia nÖ je v súlade s nimi adaptovaná resp. ďalej rozvíjaná. 
Proces Win a práca na stratégii dolného rakúska sa preto nikdy nekončí. Minulosť môže 
byť analyzovaná, budúcnosť potrebuje byť vytváraná.táto príručka je chápaná ako pre-
hľad a správa o stave vecí v určitom štádiu vývoja.

Princípy stratégie Dolného Rakúska:
•	 koncept	rozvoja	krajiny,
•	 stratégie	pre	päť	hlavných	regiónov,
•	 odborné	základne	pre	dôležité	sektory,
•	 princíp	účasti	na	procese	WIN.

Koncept rozvoja krajiny
Vypracovaný správou spolkovej krajiny za účasti všetkých oddelení a externých odborní-
kov formuluje tento koncept integratívnu predlohu k podstatným úlohám, princípom a 
stratégiám na úrovni krajiny. V septembri 2004 bol schválený krajinskou vládou dolného 
rakúska a predstavuje ústredný a zásadný dokument. tri všeobecné ciele znejú: rovnako 
hodnotné životné podmienky pre všetky spoločenské skupiny a vo všetkých častiach kra-
jiny, konkurencie schopné regióny a rozvoj regionálnych potenciálov, ako aj trvalo udrža-
teľné, šetrné a životné prostredie zohľadňujúce využívanie prírodných zdrojov.

Perspektívy pre hlavné regióny
na úrovni piatich hlavných regiónov Waldviertel, Weinviertel, nÖ-Mitte, industrieviertel 
a Mostviertel prehĺbili a konkretizovali regionálne manažérky a manažéri dolného ra-
kúska  spoločne s odborníčkami a odborníkmi a zástupkyňami a zástupcami regiónov ciele 
konceptu rozvoja krajiny. Plánovacie tímy vypracovali na základe obsiahlych regionálnych 
analýz realizačné stratégie a podložili ich konkrétnymi opatreniami.

Sektorové perspektívy
Popri konkretizácii konceptu rozvoja krajiny na regionálnej úrovni vypracovali pracovné 
skupiny, pôsobiace v rámci krajiny a presahujúce jednotlivé oddelenia, základy dôležitých 
tematických oblastí. Cenné odborné elementy pre rozhodovacie procesy a evaluáciu pro-
jektov.

zhrnutie
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Top down – bottom up
kvalita a úspech plánovania závisia do veľkej miery od toho, či sa podarí zohľadniť a spo-
jiť znalosti a záujmy odborníkov, politiky, správy a príslušných regionálnych zástupcov a 
občanov.keď ide o tému rozvoj krajiny, je proces účasti organizačne náročný a predsta-
vuje komplexnú a rozsiahlu úlohu. Proces Win koordinovala skupina priestorového plá-
novania, životného prostredia a dopravy na úrade dolnorakúskej krajinskej vlády. Proces 
účasti bol zabezpečený prostredníctvom výsledkov dotazníkov o budúcnosti, prezentácií 
v okresoch, zapojenia viac ako 70 malých regiónov i internetovej platformy a v spoluprá-
ci s mnohými organizáciami ako regionálny manažment, obnova dedín a miest, krajinská 
akadémia, či za pomoci mnohých dobrovoľných vyslankýň a vyslancov Win. dotazníky o 
budúcnosti zaslalo späť viac ako 100.000 obyvateliek a obyvateľov dolného rakúska. na 
380 podujatiach vyjadrilo svoje myšlienky a názory viac ako 10.000 občianok a občanov a 
okrem toho mnohí komentovali a doplňovali prácu cez internetovú platformu. Je to prí-
klad úspechu a jedinečný model občianskej účasti.

táto celková stratégia umožňuje obyvateľkám a obyvateľom i tým, ktorí plánujú a hľa-
dajú pre svoje ciele vhodnú lokalitu, urobiť si obraz o budúcom vývoji. strategické karty 
pre všetky hlavné regióny sú k dispozícii na internete a budú neustále rozširované. kon-
krétne plánovanie hospodárskych a životných priestorov dáva regiónom jasnú pozíciu v 
medzi(národnej) konkurencii. Pre dolné rakúsko platí, že v konkurencii lokalít vždy stojí 
v stredobode človek. Vysoká kvalita života je prednejšia ako krátkodobý konkurenčný ak-
cionizmus.

spoločne so zariadeniami na poskytovanie služieb - ako regionálnym manažmentom a 
mnohými inými - sú správe krajiny na konkrétnych miestach k dispozícii kontaktné mies-
ta pre stratégiu nÖ. tieto zreteľné štruktúry vytvárajú optimálne podmienky pre pora-
denstvo a podporu. to, čo zabezpečuje istotu pri rozhodovacích procesoch, je pohľad do 
budúcnosti.tým sa politika a správa preukazujú ako spoľahliví partneri s jasnými a trans-
parentnými prioritami rozvoja, rýchlym rozhodovaním úradov a realizáciou opísaných 
opatrení. V odskúšanom modeli spolupráce orientovanej na účasť obyvateľstva sa pokra-
čuje. na každoročne sa konajúcich dňoch budúcnosti sa referuje o stave práce a sú pred-
stavované nové priority a projekty. tieto stratégie nie sú určené pre písací stôl niekoľkých 
zúčastnených. sú zverejňované, aby poskytovali orientáciu, sú zverejňované, aby sa stali 
skutočnosťou. Popri internetovej platforme www.strategie-noe.at informuje o aktuálnom 
stave práce táto príručka. 
spolupráca presahujúca hranice krajín v centrálnom európskom regióne je dôležitým 
faktorom pre medzinárodné postavenie spolkovej krajiny. Vydaním v češtine, slovenčine, 
maďarčine a angličtine uľahčuje táto príručka spločné plánovacie procesy a podporuje 
medzinárodných	investorov	a	firmy	hľadujúce	vhodnú	lokalitu.	

Príručka končí niekoľkými citátmi z prieskumu mienky obyvateľstva o budúcnosti. Má to 
podčiarknuť význam procesu účasti a je to zároveň motiváciou pre ďalšiu prácu.



Budúcnosť pre všetkých – želania a názory občianok a občanov

na záver niekoľko citátov z 56.000 odpovedí v rámci akcie účasti občianok a občanov 
2007, ako podnety pre budúcu prácu.

Ekonomika a povolanie:
…   Najdôležitejšie je, aby mladí ľudia mali po skončení školy prácu, inak sa dostanú na zlé 

chodníky a naštartovanie do života sa nepodarí.
…   Iba dobré vzdelanie a čo najlepšia podpora osobných nadaní našich mladých ľudí zaručí 

dobrú ekonomiku. 
…   Kvalifikovať znamená nachádzať silné stránky detí a podporovať ich. Keď ich v škole bude-

me neustále upozorňovať na ich slabé stránky, nebudú mať vzdelávanie rady.
…   Vo všetkých regiónoch krajiny by malo byť v prvom rade postarané o malé a stredné 

podniky, ktoré by mali byť podporované a nie zaťažované. Práve oni prinášajú a udržiavajú 
zmestnanosť v regióne.

…   Poskytovať rady a obzvlášť podporovať mladých začínajúcich podnikateľov.
…   Zabezpečiť rovnosť šancí pre obchody v centrách miest a mimo.
…   Podporovať výrobky miestneho hospodárstva a tieto zavádzať do obehu, aby sa tým znížili 

dlhé cesty.

Zdravotníctvo a sociálne veci
…   Zdravotnícka opatera by mala byť finančne a územne dostupná pre všetkých.
…   Trhové hospodárstvo aj pre lekárov a sloboda založiť si vlastnú prex kdekoľvek. Tak bude 

koniec s dlhými dobami čakania. 
…   Pri výchove detí má človek nevýhody, čo sa týka pracovného postupu, príjmov a dôchodku. 

Pdoporujte, prosím, túto prácu, aby sa tým tieto nevýhody odstránili.
…   Uznať opatrovateľskú prácu, vykonávanú rodinou a započítať ju do dôchodku.
…   Budovať domovy dôchodcov a domy so starostlivosťou o starých ľudí.
…   Podpora vlastnej iniciatívy na udržanie zdravia.

Spoločenský život, kultúra a pocit domova
…   Čo najlepšie podporovať združenia.
…   Mladých ľudí silnejšie integrovať do spoločnosti a vyzvať k spolupráci a spoluvytváraniu. 
…   Podporovať sociálne spoločenstvo, susedskú pomoc.
…   Viac kultúrnych podujatí v obciach.
…   Zachovať si vlastnú každodennú kultúru a dôkladnú znalosť našich spôsobov života.

Iné
…   Viac bezpečnosti, predovšetkým pri ochrane hraníc.
…   Menej byrokracie a úsporná administratíva.
…   Budovanie verejnej dopravy, viac flexibility.
…   Krátke intervaly s menšími vozidlami by boli v regiónoch dôležité.
…   Ďalej rozvíjať environmentálne technológie na získavanie energie a chápať ich ako motor 

ekonomiky.
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