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A 2012-es RegioStars díj „intelligens növekedés” 
kategóriáját megnyerő ECO World Styria, Ausztria 
„tiszta” technológiákkal foglalkozó klasztere egyre 
sikeresebb. 

Az európai díj újabb lökést adott a környezetbarát techno-
lógiával foglalkozó szervezetek innovatív csoportjának, 
amely mára Stájerország gazdaságának húzóerejévé vált. 

A díj máris növelte az ausztriai környezetbarát technológi-
ával foglalkozó klaszter nemzetközi ismertségét, mondta el 
Bernhard Puttinger, az ECO World Styria vezérigazgatója. 
„zöld technológiai völgyünkről azóta már számos cikk meg-
jelent a regionális, az országos és a nemzetközi sajtóban 
egyaránt. A sajtóvisszhang nagyon kedvező volt; a cikkek 
egyértelműen követendő példaként említenek bennünket 
ezen a területen.”

Nemzetközi vonzerő a környezetbarát 
technológia szereplői számára

Stájerország környezetbarát technológiákkal foglalkozó 
klasztere egyre jobban vonzza az energiatechnológiai és 
környezetvédelmi tervezés nemzetközi szakértőit. 

„Majdnem minden héten érkeznek zöld technológiai völ-
gyünkbe küldöttségek, akik az ECO World Styria működése, 
valamint az itt dolgozó cégek tevékenysége iránt érdeklőd-
nek” – mondja Puttinger. 

„Idén eddig 250 szakértő tett nálunk látogatást Brazíliából, 
Oroszországból, az Egyesült államokból, Kínából, Franciaor-
szágból, valamint Délkelet-Európából. Szeptemberben egy 
franciaországi befektetői csoport küldöttsége érkezik hozzánk, 
hogy megvizsgálja gyorsan növekvő vállalataink portfólióját.” 

Puttinger szerint a RegioStars díj annak a 180 vállalatnak, 
valamint kutatóintézetnek az innovációs szellemét hono-
rálta, amelyek az energiaipar és a környezetvédelem terén 
tevékenykednek ebben a zöld technológiával foglalkozó 
ausztriai klaszterben. „A díj egy újabb megerősítés, hogy 
Stájerország már nemzetközi szinten is a legfontosabb 
régiók közé tartozik a környezetbarát technológiák fejlesz-
tése terén” – teszi még hozzá. 

exportált szolgáltatások

A RegioStars díj zsűrije a következőket emelte ki, amikor 
a díjat az „intelligens növekedés” kategóriában a stájeror-
szági környezetbarát technológiával foglalkozó klaszternek 
ítélte: „Az ECO World Styria projekt minden olyan szempont-
ból jelesre vizsgázott, amelyek a szolgáltatásokkal kapcso-
latos innovációk esetében döntő fontosságúak. A projekt 
a klaszter koncepciót a minőség és a nemzetköziség új szint-
jére emelte. Az új vállalatok létrehozásának támogatása, az 
5 000 új munkahely megteremtése és a jelentős növekedés 
inspiráló hatást gyakorol a többi európai régióra is.”

„Úgy gondolom, az európai díj odaítélésénél döntő tényező 
volt az ECO World Styria fejlődésének dinamizmusa, vala-
mint az az új impulzus, amelyet a régiónak a környezetbarát 
technológiák fejlesztése által ad” – teszi hozzá Puttinger. 
A klaszter jelenleg Stájerország bruttó regionális összter-
mékének több mint 8 %-át adja.

A RegioStars zsűrije mindenekelőtt az ECO World Styria vál-
lalatainak nyújtott innovatív szolgáltatásait, többek között 
a piaci intelligenciát, valamint az export növekedését ser-
kentő üzleti hálózatok kiépítését méltatta. A klaszter által 
kezdeményezett technológiai kerekasztalok, valamint a kör-
nyezetbarát technológiák terén tevékenykedő innovátorok 
számára létrehozott klub számos új kereskedelmi és kuta-
tási projekt létrehozását segítette elő. 

Környezetmérnöki központ

Az ECO World Styria 2005-ben azzal a céllal jött létre, hogy 
az energetikai és környezetmérnöki tevékenységekben ren-
delkezésre álló szakértelmével egy világszínvonalú zöld 
technológiai völgyet hozzon létre Stájerországban. A klasz-
ter fontos szerepet játszik a gazdaságpolitika megvalósítá-
sában az osztrák tartományban, és fontos alkotórésze 
Stájerország 2020-as gazdasági stratégiájának.

2011-ben mintegy 32 000 alkalmazott dolgozott a klaszter 
vállalatainál, amelyek összesített éves árbevétele 7,7 milli-
árd euró, exportaránya pedig körülbelül 90 %-os volt. 
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