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ABA – Invest in Austria 

nejlepší kontaktní osoba v otázkách usídlování podniků  
 
ABA – Invest in Austria je agentura Rakouské republiky pro usídlování podniků. Je to první kontaktní 
místo pro mezinárodní podniky, které chtějí v Rakousku založit vlastní společnost. Služby ABA – 
Invest in Austria jsou pro investora bezplatné. 

 
30 kvalifikovaných spolupracovníků je nebyrokraticky s jejich znalostmi k dispozici mezinárodním 
podnikům. Tito spolupracovníci nabízí informace na míru, podporu a poradenství v následujících 
oblastech:  
 

• aktuální údaje k místu podnikání v Rakousku 

• politické a hospodářské rámcové podmínky 

• hledání a výběr lokalit 

• pracovněprávní a daňověprávní otázky 

• subvence a financování  

• poradenství při zakládání podniků 

• vyřizování formalit, t.j. povolení provozní činnosti, žádosti o subvence, pracovní 
povolení nebo víza 

• zprostředkování nutných kontaktů v Rakousku 

• otázky týkající se lokalit po realizaci projektu 

• kontaktní osoby při rozšiřování investiční činnosti 
 

Location Austria, rakouská Film Commission, byla založena v roce 1997 jako organizace ABA – 
Invest in Austria. Je to první kontaktní a servisní místo pro mezinárodní filmové produkce v případě 
natáčení v Rakousku  → www.locationaustria.at 
 

Facts & Figures 
 

V roce 2016 poskytla ABA – Invest in Austria 319 mezinárodním podnikům úspěšné poradenství v 
případě podnikání v Rakousku. Tyto subjekty investovaly 705,22 miliónů euro a vytvořily 2.622 
nových pracovních míst. Od založení v roce 1982 ABA podporovala v Rakousku vynaložení investic 
ve výši 8,45 miliard euro a vytvoření 55.038 nových pracovních míst. 

 
Poradenské služby ABA – Invest in Austria byly vícekrát oceněny. Mimo jiné ji Světová banka 
označila za nejlepší agenturu pro usídlování podniků na světě.  
 
Kontaktní osoba:  

 
   

  

Paní mgr. Birgit Reiter-Braunwieser 
ředitelka Oddělení  
pro střední a východní Evropu 
E-Mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at 
Tel.:   +43 1 588 58 52 

Pan Peter Löschl 
International Adviser 
E-Mail: office-cee@aba.gv.at 
Tel.:   +43 1 588 58 52 
 

Paní Nataliya Kyrychenko 
Konzultant pro 
usídlování společností 
E-Mail: n.kyrychenko@aba.gv.at 
Tel.:   +43 1 588 58 56 

 
 


