
A regionális fejlesztés nagyon összetett, több szak-
területet érintő terület. 
A 2. célkitűzés salzburgi programja arra törekszik, 
hogy növelje a vállalkozások versenyképességét és 
innovációs készségüket, optimalizálja a regionális 
források felhasználását, és csökkentse a munkanél-
küliséget, a kivándorlásból fakadó népességhiányt, 
valamint a munhahely és lakhely közötti ingázást 
a tartomány legdélibb részein. 

Ennek érdekében három kiemelt ágazatban (ame-
lyek az idegenforgalom, vállalkozások és helyi fej-
lesztés) egész intézkedéssorozat megvalósítására 
került sor. Mindezek hátterében olyan stratégia 
állt, melynek alapja az innováció, a részvétel, a fen-
ntarthatóság, és természetesen a nemek közötti 
egyenlőség horizontális szempontként való érvén-
yesítése, amely a 2000-2006-os időszakra vonatko-
zó Strukturális Alapok programjainak egyik átfogó 
alapelve. Két ERFA által finanszírozott intézkedés 
kimondottan ez utóbbi alapelv figyelembevételével 
lett kidolgozva. 

Az első intézkedés középpontjában a 2. célkitűzés 
körébe tartozó női lakosság támogatása állt. A cél 
az volt, hogy ösztönözzék, illetve megkönnyítség 

a nők számára a programokban való részvételt, 
illetve, hogy elősegítsék a nemek közötti egyen-
lőségre irányuló projektek kidolgozását. Olyan 
rendszer felállítására került sor, amely nagy mér-
tékben nyitott a helyi szereplők felé, támogatja a 
lakossági kezdeményezéseket. És az eredmény: 
2001/2002 óta két „egyenlő esélyek projekt vezető” 
tevékenykedik Salzburg tartományban. Feladatuk 

széleskörű, európai keretben megvalósuló, nemek 
egyenlőségére irányuló projektek koordinálásától 
kezdve olyan helyi hálózatok kiépítéséig, melyek 
segítséget nyújtanak nőknek ötleteik megvalósításá-
ban. A projektvezetők többek között helyi partner-
ségeket hoztak létre, melyek magukban foglalják 
a foglalkoztatási szerveket, a vállalkozásokat, az 
önkormányzatokat és a képzési szervezeteket.

A második intézkedés célja a távoleső vidékeken a női 
foglalkoztatási arány növelése volt. Ennek elérésére 
különböző lépéseket tettek.   
Salzburg tartomány legelszigeteltebb, magashegységi 
vidékein az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy 
a nők képesítést igénylő foglalkozáshoz jussanak, a 
gyermekfelügyeleti intézmények hiánya. A probléma 
megszüntetésére a helyi KKV-k együttműködésével 
új, gyermekfelügyeleti megoldások születtek. Ezidáig 
három vállalkozáson belüli gyermekmegőrző projekt 
szolgál mintaként a nők szakmai élete és családi fe-
lelősségeinek összehangolására.
 
Egy másik projekt a felnőttképzésre és a felnőttképzést 
nyújtó szervezetekre összpontosított. Előmozdította 
e szervezetek együttműködését, miközben forrásaik 
megosztásánál és képzési programjaikbana nők szak-
mai igényeire voltak tekintettel. Végül egy harmadik 
intézkedés aktívan támogatta azon a vállalkozáso-
kat, amelyek szakmai előmenetelre irányuló tervet 
készítettek női alkalmazottaik számára.

A projektek végrehajtása nem mindig volt 
zökkenőmentes, sok türelemre és kitartásra volt 
szükség. A projektvezetők kulcsfontosságú szerepet 
játszottak előmozdításukban, olyannyira, hogy ál-
lásukat a 2. célkitűzés programozási időtartama után 
is fenntartják. Maguk a projektek hozzájárultak a 
képesítést igénylő foglalkozások megtartásához és fe-
lértékeléséhez, megkönnyítve a nők munkaerőpiacra 
történő visszatérését. Végül, ezek a beavatkozások 
lehetővé tették a térség emberi erőforrásainak hely-
ben tartását, a helyi foglalkoztatás alapjainak megs-
zilárdítását, valamint a KKV-k és az egész regionális 
gazdaság versenyképességének javítását.

További felvilágosítás: www.salzburg.gv.at/themen/
wt/regional/programmperiode2000-2006.htm 

Salzburg tartomány (Ausztria)

„A nemek egyenlőségének 
megvalósítása”  
Christian Salletmaier, Regionális fejlesztés és Európai regionális politika  
egység vezetője, Salzburg tartomány 

Egy megvalósított munkahelyi bölcsőde.
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