
Posel,
investicije,
razvoj, delo, 
življenje!

AVSTRIJSKA KOROŠKA



DOBRODOŠLI
NA AVSTRIJSKEM 
KOROŠKEM
Pozdravljeni,

srečujemo se v dolinah in ob jezerih, na smučiščih, 
v čudovitih vasicah in večjih krajih. Družimo se v 
vlogah izletnikov, pohodnikov, smučarjev, gurmanov, 
nakupovalcev. Dobro se že poznamo.

Zdaj je čas, da se povežemo tudi v poslu. Avstrijska Koroška 
je prostor, kjer se bliskovito razvija tudi podjetništvo. 
Vsako leto se odpre več tisoč novih podjetij – od velikih, 
multinacionalnih, do srednjih, manjših in zagonskih. Čisto 
blizu Slovenije se razvijajo visokotehnološke in inovativne 
rešitve, na vseh ravneh od prvih idej do financiranja in 
uresničitve stopamo proti poslovno uspešnemu in naravi 
prijaznemu trajnostnemu, krožnemu gospodarstvu. 

Priložnosti za napredek in razvoj ne manjka. Uresničimo 
jih lahko skupaj. Pridružite se podjetjem oziroma 
posameznikom, ki jih vodi ambicija po sodelovanju in 
uspehu v poslu, razvoju, pri delu in v življenju.

To je cilj, ki nas povezuje. 

Dobrodošli, novi poslovni partnerji!
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Izkoristite poslovne 
in investicijske 
priložnosti v 
neposredni bližini 
in naredite korak 
naprej v poslu.
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AVSTRIJSKA KOROŠKA:
VELIKO VEČ KOT LE
ČUDOVITA NARAVA

podjetij se ustanovi 
v enem letu.*

vseh občin bo do leta 
2023 priključenih 
na visokozmogljivo 
optično omrežje. 

milijard evrov 
blagovnega izvoza 
in 1 milijarda 

* Podatek za leto 2018: 
ustanovljenih je bilo 2576 
podjetij.

»Deželna vlada se je strateško 
odločila, da bo podpirala razvoj. 

Strategija je osrednji pojem 
gospodarskega razcveta.«

Simon Pöpperl,
predstavnik deželne vlade

avstrijske Koroške

je vložek proračuna v 
raziskave, kar uvršča 
avstrijsko Koroško 
med 10 najboljših 
inovacijskih regij v EU. 

2,89 %

elektrike je iz obnovljivih 
virov (vodna energija, 
biomasa, fotovoltaika). 

> 99,4 %

milijonov evrov 
podpor za podjetja 
je na voljo za leti 
2020 in 2021. 

> 68 > 2500

> 50 %

> 8 

TOP 6
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OKOLJE, V KATEREM
BOSTE DOMA
• Za slovenska podjetja so na voljo enake storitve, 

podpore in subvencije kot za avstrijska.

• Zagotavljamo vam pomoč pri ustanovitvi podjetja, 
pravno-administrativnih zadevah, iskanju poslovnih 
in proizvodnih prostorov ter zaposlenih.

• Na voljo so vam podjetniško svetovanje ter povezave 
z deželnimi institucijami, agencijami in fundacijami, 
ki spodbujajo podjetniške ideje in razvoj.

• Povezujemo vas z lokalnimi podjetji in 
multinacionalkami, ki že delujejo na avstrijskem 
Koroškem.
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Dežela 
poslovnih 
priložnosti:
dobrodošli, 
slovenski 
podjetniki!

»Slovenija in njeni 
podjetniki v Avstriji

uživajo velik ugled. Gradnja 
podjetniških mostov je danes še 

lažja kot v preteklosti.« 

Benjamin Wakounig, 
Slovenska gospodarska zveza
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POVEZANI SMO
V SKUPNO ZGODBO
Ne glede na to, ali delate šele prve poslovne korake pri 
razvoju novih zamisli ali pa želite vstopiti na nove trge in 
potrebujete primerno odskočno desko, boste na avstrijskem 
Koroškem našli stimulativno okolje, v katerem sodelujemo in 
si pomagamo.

Naš cilj je 
vaš poslovni 
uspeh.

»Nobeno podjetje
ni prepuščeno samo sebi. 

Številne ustanove se trudijo, 
da vsaka dobra ideja dobi svojo 

priložnost.«

Andreas Duller, 
predstavnik deželne vlade 

avstrijske Koroške

2. 
Tehnološki 

parki
1. 

Institucije in 
združenja

3. 
Poslovni 

inkubatorji

5. 
Podjetja in 
podjetniška 
združenja

4. 
Izobraževalne 

ustanove
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OD VISOKE TEHNOLOGIJE
DO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
• Mikroelektronika, informacijske tehnologije, lesna 

industrija in strojegradnja so le nekatera od področij, 
ki so v našem poslovnem okolju še posebej razvita in 
vpeta v mednarodne dobavne verige. 

• Za dobro idejo s kateregakoli področja so vam na voljo 
poslovni inkubatorji, kot je Build!, in program za 
inovativne ideje pri KWF.

• Za velike zgodbe imate na voljo infrastrukturo  (na 
primer vrhunska tehnološka parka v Celovcu in Beljaku), 
ki ji zaupajo tudi družbe z globalnega zemljevida. 
Avstrijska Koroška je danes že domače okolje za velikane, 
kot so IBM, Siemens, Infineon ali Flextronics. Slednji 
gradi 1,6 milijarde vredno raziskovalno središče in 
najsodobnejšo tovarno varčnih čipov na svetu.
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Kje boste 
našli svojo 
priložnost?

»Podjetnikom ponujamo 
popolno podporo pri širitvi 

na avstrijskem trgu, pa naj gre za 
navezovanje prvih stikov s potencialnimi 
partnerji, izbiro nove poslovne lokacije ali 
pa za iskanje zaposlenih in pridobivanje 
administrativnih dovoljenj. Naše storitve 

so brezplačne!«

Jernej Dvoršak, 
Agencija za spodbujanje investicij
na avstrijskem Koroškem – BABEG
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KER SODELUJEMO,
SMO BOLJŠI
• Sodelujemo, delimo dobre prakse in se učimo drug od 

drugega – to je naš način.

• Ustanove podpirajo podjetništvo, povezujejo podjetja 
med seboj in jih vključujejo v podjetniške grozde ter v 
delo fakultet in raziskovalcev. 

• Mreža malih in večjih podjetij, zagonskih podjetij, univerz, 
raziskovalnih institucij, podjetniških grozdov, tehnoloških 
parkov in ustanov, ki podjetjem pomagajo od ideje do 
izvedbe, deluje pretočno in večnivojsko povezano. 

• V ekosistemu podjetništva na avstrijskem Koroškem 
vladajo sožitje, sodelovanje ter izmenjava znanja in 
izkušenj. Nihče ni premajhen in nihče ni prevelik, da ne bi 
mogel biti pomemben del podjetniškega sistema.
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Najpomembnejši
smo ljudje.

»Na avstrijskem 
Koroškem smo prisotni že 

več let. Dobili smo prostore po 
ugodni ceni, infrastruktura je razvita, 

logistične povezave so odlične. Predvsem 
pa je pomembno, da povezave, ki jih 

imamo podjetja s fakultetami, Gospodarsko 
zbornico Koroške in drugimi ustanovami, 

ustvarjajo mikrokozmos podjetništva
na enem mestu.«

Marko Lotrič, 
Lotrič Meroslovje, z izpostavo

podjetja v Beljaku
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OGLASITE SE
Na voljo smo vam z vsemi informacijami o poslu in podjetništvu na 
avstrijskem Koroškem. Veselimo se sodelovanja z vami.
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KJE VAM LAHKO 
POMAGAMO?

ORGANIZACIJA IN NASLOV KONTAKTNA OSEBA

Želite spoznati nove 
priložnosti in nove 
potencialne poslovne 
partnerje?

AMT DER KÄRNTNER
LANDESREGIERUNG

Arnulfplatz 1
A-9021 Klagenfurt/Wörthersee
Tel.: +43 505 36145
E-mail: standortmarketing@ktn.gv.at
www.carinthia.com

Mag. Simon Pöpperl
Tel. +43 505 3610 148
Email: simon.poepperl@ktn.gv.at 

Dr. Andreas Duller
E-mail:: andreas.duller@ktn.gv.at
Tel. +43 505 3610 149

Želite ponuditi vaše 
izdelke ali storitve 
avstrijskemu trgu?

Želite ustanoviti 
podjetje?

BABEG | Invest in Carinthia

Völkermarkter Ring 21-23
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 463 908 290
E-mail: office@babeg.at
www.babeg.at

Jernej Dvoršak M. A.
Tel.: +43 463 908 29019
E-mail: dvorsak@babeg.at

Želite ustanoviti svoje 
zagonsko podjetje?

BUILD! GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN

Lakeside B01
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 2700 8740
E-mail: office@build.or.at
www.build.or.at/

Henrik Fißman, BSc
Tel: +43 463 2700 8740
E-mail: fissmann@build.or.at

STARTUP CARINTHIA
Lastenstraße 26/1
9020 Klagenfurt
E- mail: info@startupcarinthia.com 
www.startupcarinthia.com

Razmišljate o selitvi? STRATEGISCHE LANDESENTWICKLUNG
– CARINTHIAN WELCOME CENTER

Abteilung 1 - Landesamtsdirektion
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Arnulfplatz 1
Tel.: +43 505 361 0147
Tel.: +43 664 805 361 0147
E-mail: cwc@ktn.gv.at
www.ktn.gv.at/Service/Carinthian_
welcome_center

Mag. Astrid Kircher-Yu
Tel.: +43 505 361 0147
E-mail: astrid.kircher-yu@ktn.gv.at

Si želite izmenjati 
izkušnje in ideje 
z mednarodno 
uveljavljenimi
podjetji?

SLOVENSKA GOSPODARSKA ZVEZA - SGZ 
(SLOWENISCHER WIRTSCHAFTSVERBAND)

Spengergasse 8
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 508 802
E-mail: office@sgz.at
www.sgz.at

Benjamin Wakounig 
Tel.: +43 463 508 802
E-mail: benjamin.wakouning@sgz.at

Naslednji 
korak 
naredimo 
skupaj!
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AMT DER KÄRNTNER 
LANDESREGIERUNG
Abteilung 1 - 
Landesamtsdirektion 
9021 Klagenfurt am 
Wörthersee, Arnulfplatz 1

URAD DEŽELNE VLADE 
AVSTRIJSKE KOROŠKE
Oddelek 1, Direktorat 
državnega urada
Arnulfplatz 1, 9021 Celovec
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