
 
 
 
 

   Bratislavská regionálna komora SOPK 
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

Pozvánka 
 
Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku 

 
 
Dátum konania:   27. marec 2006, 9,00 hod. 
 
 
Miesto konania:   Bratislavská regionálna komora SOPK 

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 
(zasadacia miestnosť Kerametalu, a.s.  
stredný vchod do budovy) 

 
 
Predmet seminára:  Finančné dotácie na podporu podnikania v Rakúsku 
     Hospodársky priestor Burgenland – možnosti pre 

slovenské firmy  
odpovede na otázky účastníkov 
 

 
Lektori:    Mag. Natascha Marth, Mag. Jürgen Rathmanner  
     Hospodárska komora Burgenland 
   
 
Účastníci:  Seminár je určený zamestnancom firiem, ktoré majú 

záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na 
územie Rakúska. 

 
 
Cieľ seminára:   Cieľom tretieho seminára z cyklu informačných dní  

je poskytnúť účastníkom odborné informácie 
o podmienkach podnikania v Rakúsku, resp. 
v Burgenlande  
– dotácie na podporu investícií, inovácií, klastrov 

a na rekvalifikáciu 
– charakteristika hospodárskeho priestoru 

Burgenland, možnosti uplatnenia sa 
slovenských firiem v priemysle, 
v technologických parkoch a v cestovnom ruchu 

  



 
Program: 
 
8,30 hod. -  9,00 hod.  Prezentácia  
 
9,00 hod. – 10,30 hod.       
 
Mag. Natascha Marth – Finančné dotácie na podporu podnikania v Rakúsku, špeciálne 

      v Burgenlande 
- podpora investícií v Burgenlande 
- príspevky na rekvalifikáciu 
- podpora inovácií 
- podpora hospodárskych klastrov 
 
10,30 hod. – 11,00 hod.  Prestávka  
 
11,00 hod. – 12,30 hod.   
 
Mag. Jürgen Rathmanner – Hospodársky priestor Burgenland  
- hospodársky priestor Burgenland – čísla, fakty, údaje 
- silné a slabé stránky hospodárstva 
- priemysel 
- technologické parky 
- cestovný ruch 
- podpora podnikania v rokoch 2007 - 2013 
 

 
ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

 
Uzávierka prihlášok:                  17. marec 2006 
 
Účasť je bezplatná, tlmočenie je zabezpečené 
 

Potvrdenie účasti:          Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní 
    riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky 
 

Doprava:    Miesto konania seminára je dostupné MHD. 
     Zo železničnej stanice električka č. 8, vystúpiť na zastávke  

Súmračná. Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus 
č. 50, vystúpiť na zastávke Tomášikova/Ružinovská 
Parkovanie osobných áut je možné v okolí budovy, napr. na 
parkovisku pobočky VÚB 

       
Poznámka:    Na seminári bude možné zakúpiť si publikácie z edičnej 

činnosti SOPK 
 

Odborný garant:             Ing. Anna Kleimannová 
                                                                tel:   02/48291247, fax:  02/48291260  
                                                     e-mail: kleimannova@sopk.sk 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci 
programu INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika 



 

 

Bratislavská regionálna komora SOPK 
Jašíkova 6,  826 73 Bratislava 29, tel.: 02/48291247; fax: 02/48291260   

e-mail: kleimannova@sopk.sk 

 

Záväzná prihláška 
 
Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku 
 
 
 
Dátum: 27. marec 2006   
 
Miesto: Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, Bratislava  
 
 
 
Meno, titul: ........................................................................................................................ 
 
Funkcia:  ........................................................... 
 
Tel.č.:  ................................................................ 
 
E-mail:  .............................................................. 
 
Firma: ............................................................................................................................... 
 
Adresa, PSČ: ................................................................................................................... 
 
IČO: ...................................................................  
 
IČ pre DPH: ....................................................... 
 
 

Člen SOPK:  �áno    �nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:                                                                        Pečiatka a podpis: 


