Meghívó
a „Megújuló energiák, térségi vállalkozói központok és a térségi vállalkozások
hálózata, bevált hálózatépítési eszközei térségi és nemzetközi szinten” témakörben
megvalósuló 2 napos tematikus tanulmányútra Hartbergerland térségében az
INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU007 – REGIONET Competitive
projekt keretében
2019.02.28-03.01.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vállalkozók, Vállalkozások!
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete, mint az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország
Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET Competitive című projekt projektpartnere
ezúton meghívják Önt a megrendezésre kerülő 2 napos tematikus tanulmányútra.
A tanulmányút Stájerországi Hartbergerland gazdasági térségében mutatja be a megújuló energiák,
térségi vállalkozói központok és a térségi vállalkozások hálózatát, valamint azok térségi és
nemzetközi szintű bevált hálózatépítési eszközeit, jó gyakorlatait.
A tanulmányút által elérni kívánt célok:
-

példaértékű innovációk bemutatása a megújuló energiák, valamint térségi vállalkozói
központok és a térségi vállalkozások hálózatok együttműködése terén,
új üzleti kapcsolatok lehetőségének a feltárása, és új nemzetközi kapcsolatok megalapozása
tapasztalatcsere, más régiók meghatározó vállalkozásainak-, jó gyakorlatok megismerése.

A tanulmányúton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tervezett létszám: 25 fő. A
rendelkezésre álló helyeket a beérkezett jelentkezések sorrendjében töltjük fel. Részvételi
szándékát, kérjük az alul megadott elérhetőségek egyikén jelezze legkésőbb február 25-ig.
A tanulmányút során német-magyar konszekutív tolmácsolást biztosítunk!
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete nevében köszönjük megtisztelő részvételüket!
Amennyiben a tanulmányúttal kapcsolatban bármilyen további információra van szükségük,
forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Szárnyas János, Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
(06 30 927 90 61, szarnyas@t-online.hu)
A tanulmányút az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló REGIONET
Competitive című (ATHU007 számú) projekt keretében kerül megrendezésre.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!

Program
2019.02.28. (csütörtök)
Időpont

Helyszín

Esemény

7.15

Kőszeg, Alsó körút 6.

Indulás Kőszegről

9.00

8333 Riegersburg, Bergl 56

Zotter Csokoládémanufaktúra - üzemlátatás: a csokoládé manufaktúra és bemutató
épületének megtekintése, gépészetének és energia felhasználásának bemutatása
www.zotter.at

12.15

7571 Rudersdorf Teichweg 6.

Katzbeck Ajtó & Ablak - üzemlátatás: cég telephelyének és termelésének
megtekintése (innovatív napelemek és e-mobilitás eszközök)
www.katzbeck.at

14:15

8200 Gleisdorf, Hauptplatz 3.

Közös hálózatépítési ebéd (Laurenzi Bräu)

16:00

8321 St. Margarethen a. d. Raab,
Industriestraße 235.

KWB – üzemlátatás, cégbemutatás: innovatív fakazánok / vezetett túra a
létesítményben és a bemutatóteremben
www.kwb.at

8200 Graz, Brodersdorfstraße 85.

Steirisch Ursprung szolár sörfőzde üzemlátatás, cégbemutatás: vezetett túra a
sörgyárban, a cég bemutatása
www.steirischursprung.at/brauerei/

17.30

Szállás elfoglalása

18.30
19.00
19:30
20.30

8160 Weiz, Wegscheide 7.
(Gasthof-Hotel Allmer)

Hartbergerland Gazdasági Platform bemutatása (Herbert Schwengerer, Christian
Fraissler-Simm)
www.hartbergerland.at
A nap összefoglalása majd tematikus bilaterális B2B együttműködési, small talk
egyeztetési lehetőség helyi vállalkozásokkal
Közös hálózatépítési vacsora

2019.03.01. (péntek)
Időpont

Helyszín

Esemény

9.00

8160 Weiz,Bundesstraße 85.

Strobl Bau Holzbau GmbH üzemlátatás, cégbemutatás: építés fából, faépítészeti
innovatív megoldástok, trendek
www.strobl.at/holzbau/

11.00

8250 Vorau, Impulszentrum 1.

Hartbergerland innovatív vállalkozói központjának megtekintése: IZ Vorau Spitzer
GesmbH
www.spitzer.at

13.00

8250 Vorau, Klosterberggasse 6.

Közös hálózatépítési ebéd (Kutscherwirt)
G.E.R.A. Eichberg park megtekintése

14.30
8230 Hartberg, Alleegasse 6.
15.30

https://www.steiermark.com/de/steiermark/ausflugsziele/g.e.r.a-parkeichberg_p1209206
Hazautazás Kőszegre

