
Koroška nima le odlične 
turistične ponudbe, ampak 
je tudi privlačna poslovna 
lokacija z veliko uspešnimi 
podjetji. Razvojna, strateška 
in prodajna partnerstva 
odpirajo možnosti za nastop 
na večjih trgih. Ponujajo pa 
tudi priložnost za bistveno 
hitrejši razvoj idej, izdelkov 
in storitev, tudi za zagonska 
podjetja. Za bliskovit in 
uspešen razvoj so zaslužne 
tudi povezave med univerza-
mi, raziskovalnimi instituci-
jami in industrijo. Posebno 
široke so te možnosti na 
področjih industrije, mikro-
elektronike, informacijskih 
tehnologij, robotike in 
elektronskih sistemov. 

Avstrijska Koroška je glede na 
svojo geografsko in populacij-
sko majhnost presenetljivo ena 
najpomembnejših vročih točk 
za poslovanje. Tu je namreč skle-
njen cel krog – od raziskav in 
razvoja do prodaje. Ne glede na 
to, ali je podjetje že uveljavlje-
no ali je pravkar začelo delovati 
oziroma gre le za posameznika 
z dobro idejo, je bistveno, da se 
vzpostavijo kakovostni stiki v 
tujini. Ti so v pomoč pri urejanju 
administrativnih zadev, iskanju 
strank in povezovanju v partner-
stva. Od posameznikov, ki imajo 
dobre povezave, podjetnikov z 
uspešnimi zgodbami do široke 
mreže organizacij, katerih namen 
je povezovanje idej, projektov in 
podjetij. 

Veliko priložnosti za 
strateške in razvojne 
povezave
Podjetnikom, ki imajo že raz-
vito idejo in si želijo strateških 
partnerstev, so za pomoč in 
povezovanje na voljo številne 
organizacije. Poleg Slovenske 
gospodarske zveze, ki je lahko 
prva vstopna točka za spletanje 
poslovne mreže, izjemne pri-
ložnosti ponujajo tudi panožni 

grozdi. Vanje se združujejo pod-
jetja s podobnimi usmeritvami. 

Panožna združevanja so  
v Avstriji privzet in učinkovit 
slog delovanja
Na avstrijskem Koroškem je tako 
izjemno močen Silicon Alps 
Cluster, ki združuje razvojne in 
proizvodne partnerje na pod-
ročjih tehnologije in inovacij. 
Podobno se na področjih inter-

neta in programske opreme do-
gaja v grozdu Software Internet 
Cluster. Izjemno močen je tudi 
grozd proizvajalcev plastike (Pla-
stic Cluster) in zelenih tehnologij 
(Green Tech Cluster). Cilj vseh 
grozdov je povečati konkurenč-
nost in inovacijsko uspešnost 
partnerjev. Pri takšnem pove-
zovanju pa so sinergijski učinki 
izjemni. 

Formula prihodnosti je  
v povezovanju med 
podjetji ter izobraževalnimi 
in raziskovalnimi 
organizacijami
»Sodelovanja so prihodnost« 
zatrjuje Andreas Duller, pred-
stavnik deželne vlade avstrijske 
Koroške. Sodelovanje med pod-
jetji, predvsem pa med podjetji, 
izobraževalnimi in raziskovalnimi 
ustanovami. Koroška ponuja raz-
lična omrežja in prednost tega je 
tudi sama lokacija. 

»Lakeside Park Celovec je 
odličen primer tega koncepta,« 
dodaja Simon Pöpperl, pred-
stavnik deželne vlade avstrijske 
Koroške. Od ustanovitve pred 15 
leti se je območje po velikosti 
podvojilo, začelo je 15 podjetij, 

danes pa jih Lakeside Park šteje 
70, ki zaposlujejo okoli 1.400 
ljudi. 

Podoben je High Tech Cam-
pus Villach, ki ima odličen med-
narodni ogled na področju 
elektronskih sistemov. Ideja o 
združevanju podjetij na eni lo-
kaciji in njihovem povezovanju 
z izobraževalnimi in raziskoval-
nimi ustanovami je bistveni del 
strategije avstrijske Koroške kot 
poslovne lokacije in je izjemno 
uspešen model. 

Koroška je tudi dežela izumi-
teljev in pionirjev, kar se vidi v 
visoki stopnji raziskav in razvo-
ja. Podjetja se aktivno približu-
jejo izobraževalnim ustanovam, 
kar je smiselno z vidika akutnega 
pomanjkanja kvalificiranih delav-
cev. Duller in Pöpperl poudarjata, 
da gre za izjemno hiter razvoj – 
naše vodilo je jasno, usmerjeni 
smo v pozitiven prihodnji razvoj. 
Avstrijska Koroška bo v prihod-
njih nekaj letih v širitev hitrega ši-
rokopasovnega interneta vložila 
skoraj 60 milijonov evrov, hkrati 
pa gradijo napredne dvorane v 
raziskovalnem inštitutu Silicon 
Austria Labs. 

Hitri koraki za zeleno 
prihodnost
Poleg izjemne mreže ima av-
strijska Koroška tudi druge cilje. 
Koroški »Green Deal« ni projekt 
prihodnosti, ampak se že uresni-
čuje. Cilj je zmanjšanje neto iz-
pustov toplogrednih plinov za 
vsaj 55 odstotkov do leta 2030 
in zagotoviti, da bo Evropa do 

leta 2050 odpravila svoje neto 
izpuste. 

Prvi in najpomembnejši cilj 
tega procesa je čistejša proizvo-
dnja električne energije, ki je tre-
nutno odgovorna za 75 odstot-
kov izpustov toplogrednih plinov 
v Evropski uniji. Kako? Predvsem 
s pospeševanjem širjenja obno-
vljive energije in odvračanje od 
uporabe fosilnih goriv. Koroška 
regija z obnovljivimi viri pokrije 
že 55 odstotkov svojih energet-
skih potreb. Že leta kar 99,4 od-
stotka proizvedene električne 
energije prihaja iz hidroelektrič-
nih virov, biomase in fotovoltai-
ke. Biomasa je prvi obnovljivi vir 
energije na Koroškem, v Celovcu 
napaja kar 80 odstotkov omrežja 
daljinskega ogrevanja. 

Vlaganje v krožno 
gospodarstvo
Avstrijska Koroška se po zadnjih 
podatkih inteligentno odziva na 
izzive globalizacije in podnebne 
krize. Nagnjenost k spremem-
bam, zavedanje specifike okolja 
in njegovih virov ter močna po-
litika dajejo regiji pomembno 
konkurenčno prednost. Spod-
bujajo podjetja, da se ne za-
našajo zgolj na obnovljive vire 
energije, ampak vlagajo v razvoj 
in izboljšanje modela krožnega 
gospodarstva. Te pobude so 
možne zaradi sodelovanja med 
podjetji in prvovrstnimi razisko-
valnimi centri, kjer so tehnologi-
ja, trajnost in energetska učin-
kovitost vsakodnevno v središču 
pozornosti. 

Avstrijska Koroška – vabljeni k sodelovanju 

O
gl

as
no

 sp
or

oč
ilo

Več o priložnostih na av-
strijskem Koroškem lahko 
preberete na spletni strani 
www.carinthia.com/sl/

Lakeside Park Celovec je odličen primer sodelovanja med 
podjetji, izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, pravita 
predstavnika deželne vlade avstrijske Koroške Andreas Duller in 
Simon Pöpperl.

Avstrijska


