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8. října 2020 

Vídeň chystá konjunkturní balíček 

v hodnotě 600 mil. eur 

V boji s následky koronavirové pandemie vyráží Vídeň se speciálním balíčkem 

na podporu konjunktury. Jeho hodnota dosahuje 600 milionů eur a je určený 

na projekty z oblasti školství, sportu, sociální péče i dopravy. Podle slov 

současného vedení vídeňské radnice chce Vídeň vyjít ze současné krize 

silnější než před jejím začátkem. 

Ročně investuje Vídeň více jak dvě miliardy eur do vybraných projektů. Letos však 

ještě před vypuknutím pandemie koronaviru Vídeň učinila další navýšení investic, a 

to na dva a půl miliardy euro. Tím investiční činnost Vídně ovšem neskončila. Další 

sérii investic Vídeň ohlásila s první vlnou koronavirové infekce, kdy na pomoc a 

záchraně pracovních míst vyčlenila 400 miliónů eur. Nyní přichází vídeňská radnice 

s dalším balíčkem, a to v hodnotě 600 milionů eur. Tentokrát je určený na podporu 

hospodářského růstu města. 

Konjunkturní balíček zblízka 

Investice mají podle zástupců vídeňské radnice plynout především do sociální péče 

a městské infrastruktury. Do moderní infrastruktury škol a školek tak město plánuje 

investovat 156 mil. euro, 150 mil. euro do vídeňských sportovišť a bazénů,  112 mil. 

euro do silnic a mostů, 110 mil. euro do městské hromadné dopravy a 72 mil. euro 

do vídeňských domovů pro seniory. Prostředky na celkem 300 projektů, které mají 

být do roku 2023 zrealizovány, budou podle vídeňské radnice vyčleněny z rozpočtu.  

Na balíčku se však nepodílí pouze město. Z celkového balíčku 600 miliónů eur dá 

vídeňská radnice k dispozici 360,5 miliónů, zbývajících  239,5 miliónů eur pak 

poplyne z kasy spolkové vlády.  
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Vídeň má vyjít z krize silnější 

„Vídeň bojuje všemi silami proti této krizi. Proto bereme finanční prostředky do svých 

rukou a investujeme je cíleně do oblastí sociální péče, infrastruktury a sportu. Tím 

do budoucna zajistíme městu solidní základy pro další rozvoj“, okomentoval nový 

balíček vídeňský starosta Michael Ludwig, který již tento víkend bude v rámci 

komunálních voleb obhajovat svůj mandát starosty. Důvody pro zřízení balíčku 

okomentoval i vídeňský radní pro finance. „Aktuální výzvy jsou pro mě impulsem pro 

inteligentní a cílené investice. Nemodernizujeme pouze technickou a sociální 

infrastrukturu města, ale podporujeme masivně i pracovní trh. Vídeň vyjde z krize 

silnější než před jejím začátkem“, řekl k další vlně investic finanční radní Peter 

Hanke. 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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