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REGION STYRII REGION STYRII –– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJENAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

•powierzchnia: 16.392 km2

(II m. w Austrii)
• ludność: 1.203.918

• stolica: Graz• stolica: Graz

• stopa bezrobocia:
3,9 % (EUROSTAT 2006)
6,8 % (Austrian calculation)

• miasta: Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, 
Graz-Umgebung, Hartberg, Judenburg, Knittelfeld, Leibnitz, 
Radkersburg, Voitsberg, Weiz



REGION STYRIIREGION STYRII

GRAZ - miasto jest rozłoŜone u stóp Góry ZamkowejGRAZ - miasto jest rozłoŜone u stóp Góry Zamkowej

• ludność: 290.000
• ośrodek przemysłowy, kulturalny i turystyczny
• od 1999 wpisane na listę UNESCO 
– Światowego Dziedzictwa Kultury
• Europejska Stolica Kultury – 2003
• Największe centrum ekonomiczne (III m. w Austrii)
• 4 uniwersytety i 2 szkoły wyŜsze (40 tys. studentów)



REGION STYRIIREGION STYRII

GRAZ - zachowane kamienice  mieszczańskich 
z rozmaitych epok, ich ozdobę 
stanowi Luegg-Haus z renesansowymi
i barokowymi dekoracjami na fasadzie. 



REGION STYRII REGION STYRII –– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJENAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

STYRIA - słynie z produkcji oleju z pestek 
dyni, która poza tym stosowana jest do wypieków
(np. chleba), przyrządzania zup, ciast itp. 

Dla wytworzenia 1 litra 
oleju zuŜywane jest ok. 2,2
litrów pestek z dyni.



Produkcja wina (winnice połoŜone Produkcja wina (winnice połoŜone 
najwyŜej w Europie – 600 m n.p.m.) 

Szczepy winogron (Blauer 
Wildbacher) tylko i wyłącznie 
uprawiane są w tym rejonie. 



Styria jest bajecznie malownicza – jeziora 
(Salzkammergut), lodowiec Dachstein (Salzkammergut), lodowiec Dachstein 

(prawie 3000 metrów n.p.m) i na południu winnice.



Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki -- Mocna StronaMocna Strona

Elementy sukcesu:

• marka
• jakość
• marketing
• konsultacje i informacje
• organizacja i kooperacja



Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki -- Mocna StronaMocna Strona

Wnioski:

• rolnicy: potrzeba aktywnego i stałego rozwoju własnej oferty

• gospodarstwa: stworzenie oferty ukierunkowanej na własne interesy, 

korzyści i  zasobów

• luki pomiędzy aktywnymi, dynamicznymi dostawcami i biernymi 

rolnikami

tendencja od pokoi ze śniadaniem do mieszkania  

• kooperacja oferująca ogromne szanse i potencjał rozwoju produktu i 

marketingu

• szkolenia / edukacja jest kluczem do sukcesu

• ostatni lecz nie najmniejszy: marketing kosztuje



Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki Strategia rozwoju rolnictwa i agroturystyki -- Mocna StronaMocna Strona



RolnicwtoRolnicwto i agroturystyka i agroturystyka –– Mocna StronaMocna Strona

Wnioski c.d.:

• duŜa konkurencja na rynku turystycznym

•marketing: łączenie zasobów = konieczność

• internet / nowe media oferują ogromne szanse dla  gospodarstw   

agroturystycznych 

• szanse: ścisła współpraca z turystyką i wprowadzaniem do obrotu • szanse: ścisła współpraca z turystyką i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolniczych

• ostatni lecz nie najmniejszy: dostawcy potrzebują  silnej, 

profesjonalnej branŜowej organizacji, by byli skuteczni na rynku



Agroturystyka Agroturystyka –– Mocna StronaMocna Strona

Przykłady dobrych praktyk:

• wino własnego wyrobu (Buschenschrank)
www.weinbau-sauer.com
• Produkcja win  i budowla ośrodka wypoczynkowego 
www.kollerhof.at



Rolnictwo Rolnictwo –– Mocna StronaMocna Strona

Przykłady dobrych praktyk:

• hodowla bydła
• produkcja ekologicznej wieprzowiny

www.geselchtes.atwww.geselchtes.at



Perspektywy współpracyPerspektywy współpracy

Instytut Edukacji Wiejskiej – LFI Steiermark www.lfi.at
Laendliches Fortbildungsinstitut Steiermark www.raiffeisenhof.at

• jedna z 40 instytucji szkoleniowych dostępnych w Styrii    
• partner w dziedzinie dokształcania i projektów
• odpowiada za ochronę i rozwój środowiska wiejskiego•
• współpracuje z izbami rolniczą, gospodarczą, pracowniczą

Obszary:
• rolnictwo i gospodarka leśna
• ekologia i natura
• rolnictwo i społeczeństwo
• ekonomia i rynek pracy
• rozwój regionów i międzynarodowa współpraca
• kształtowanie życia



Perspektywy współpracyPerspektywy współpracy

- Program dla Europy Środkowej

-INTERREG IVC  



Dziękuję za uwagę! 

Monika PrzeniosłoMonika Przeniosło
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