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PPP PROGRAM VÝSTAVBY ŠKOL, VÍDEŇ 

POPIS    

Sektor Sociální infrastruktura – vzdělávání    

Místo Rakousko – Vídeň    

Zadavatel Město Vídeň   

Souvislosti Rakouské hlavní město se potýká se silným nárůstem počtu obyvatel, a proto naléhavě 
potřebuje nové školy. Ty jsou budovány v rámci programu vzdělávací infrastruktury s 
názvem BIENE (německy BildungsEinrichtungen-Neubauprogramm). Tento program je 
podporován EIB a zaštítěn Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) a 
zahrnuje výstavbu 10 vzdělávacích zařízení pro mládež ve věku do 14 let v období 2012-
2023 prostřednictvím vídeňského konceptu "Campus plus", který zavádí moderní, 
špičkovou pedagogickou koncepci, což znamená, že kampusy umožní nové a inovativní 
formy výuky: kombinují jesle, mateřské školy, základní, nižší, střední a speciální 
vzdělávání plus volnočasové aktivity na jednom místě.  

  

Klíčové aspekty Jednotlivé projekty jsou zadávány na základě smluv o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru "navrhni, postav, financuj, provozuj a udržuj" (DBFOM). 
Z celkového počtu 10 škol byly 4 zadány samostatně a zbývajících 6 bylo zadáno v 
balíčcích po 2 projektech, aby se zvýšila atraktivita pro bankovní financování. Jeden z 
projektů obsahoval kampus Aron Menczer a kampus Aspen Nord (viz níže). 
Veřejný sektor je zodpovědný za poskytnutí pozemků, počáteční projekt a povolení. 
Koncesionář je odpovědný za plánování realizace, výstavbu, financování, provoz, 
údržbu a řízení životního cyklu po dobu 25 let po výstavbě.  
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PROJEKTY 
Kampus Aron Menczer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampus Aspern Nord 

 
V areálu Bildungscampus Aron Menczer ve 3. vídeňském obvodu se 138 pedagogických 
pracovníků stará o 1 150 dětí ve věku 0–14 let. Toto vzdělávací zařízení nabídne prostor 
pro 3 skupiny kojenců, 11 skupin mateřské školy, předškolní třídu a celodenní základní 
školu se 17 třídami. Díky 7 místnostem pro mládež se speciálními vzdělávacími potřebami 
a 4 třídám nabízejícím žákům speciální péči bude Campus Aron Menczer také prvním 
vzdělávacím zařízením, jehož součástí bude škola pro těžce postižené děti. 
Vnitřní otevřený prostor o rozloze více než 6 400 m² je určen pro přestávky a výukové 
zahrady, malou mateřskou školu a cvičiště. 
Tento komplex bude plnit také komunitní funkci typickou pro podobné projekty 
"Campus+", neboť zahrnuje sportovní halu, 2 tělocvičny, hudební školu, aulu a také 
zpevněnou sportovní plochu, kterou budou moci využívat třetí osoby a obyvatelé 
Aspanggründe.  
Vzdělávací zařízení se bude rozkládat na ploše 18 500  m² a bude zahrnovat mateřskou 
školu s 12 skupinami, celodenní základní školu se 17 třídami a novou střední školu se 16 
třídami určenou pro celkem 1 100 dětí a také centrum pro mládež.   
 

  

Typ DBFMO (design-build-finance-operate-maintain)   

Zadávací řízení Celoevropské výběrové řízení 
Vícestupňové zadávací řízení 
Doba trvání ≈ 1 rok (kvalifikace, 1. nabídka, průběžná nabídka a konečná nabídka) 

  

Současný stav  Obě zařízení by se měla žákům otevřít na začátku školního roku 2021/22.   

Smlouva 25letá provozní faze po ukončení výstavby, která trvá 27 měsíců. 
Zahájením užívání (provozní faze) přebírá Siemens Gebäudemanagement & -Services 
G.m.b.H. a CKV-Gruppe správu budovy na dobu 25 let a v této funkci odpovídá za 
nepřetržitý provoz a technickou údržbu budovy. 

  

Investiční náklady 102 mil. EUR (2,7 mld. Kč)   

Povolení, pozemky, 
majetek 

Vlastníkem pozemků a budov je město Vídeň.  •  

Environmentální aspekty Obě zařízení budou mít vynikající energetickou účinnost, která je v souladu s cíli EIB v 
oblasti ochrany klimatu. 

  

Konstrukční metody Železobetonové konstrukce   

Správa zařízení • Technická správa zařízení  
• Správa a obnova budov (Hard Facility Management) 
• Stravovací služby  
• Energetický monitoring  
• Drobné a velké opravy  
• Soukromý partner garantuje spotřebu energie 

 •  

FINANCE    

Platební mechanismus Platby soukromému partnerovi na základě dostupnosti škol podle plnění podmínek 
smlouvy o úrovni a kvalitě služeb (kvantitavní a kvalitativní data). 

  

Investoři Konsorcium společností HYPO NOE Leasing a Strabag Real Estate, které jsou zodpovědné 
za poskytování financování. Partneři projektu STRABAG AG a Siemens 
Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. (SGS) zajistili včasnou výstavbu nového 
vzdělávacího zařízení. 

  

Financování 92 mil. EUR poskytla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (HELABA) a EIB.   
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 SCHÉMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
MILNÍKY 
 
07/2016 - 02/2017 
 
03/2017 - 05/2019 
06/2019 - 08/2021 

 
Vzdělávací kampusy Aron Menczer a Seestadt Aspern Nord 
Definice požadavků projektu, výběr a zajištění vhodného pozemku. 
Architektonická soutěž s přihlédnutím k následujícím hlediskům: směrnice pro  
navrhování města Vídně, přístup k životnímu cyklu. 
Plánování projektu, předběžný návrh, stavební povolení, výběrové řízení na PPP. 
Komplecní realizace soukromým partnerem včetně financování. 

  

09/2021 Otevření a zahájení provozu na 25 let.   
 
KONTAKTY 

   

Koncesionář HYPO NOE 
Florian Liehr, Vedoucí oddělení komunikace, m: +43 664 88307399,  
e: florian.liehr@hyponoe.at   
Siemens AG Österreich 
Christian Lettner, m: +43 664 88551853, e: christian.lettner@siemens.com   

STRABAG Real Estate GmbH  
Daniela Steurer, m: +43  676 76 380 61, e: daniela.steurer@strabag.com,  
e: presse.sre@strabag.com   

 

Poradci Technika: bau-control ZT GmbH / immovement Management Consulting GmbH 
Právo: PHH Rechtsanwälte GmbH & Co KG/ Eisenberger + Herzog Rechtsanwalts GmbH 
Pojištění: GrECo International AG 
Daně: BDO Austria GmbH 

 

VÍCE INFORMACÍ Pro více informací nás prosím kontaktujte na konzultaci: 
ARI: Tomas Janeba, m: +420 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz   
STRABAG: Martin Bašár, m:  +420 602 534 193, e: martin.basar@strabag.com   
 
 
 

  

    

Koncesionář

Město Vídeň

Dodavatel 
stavby

BankyInvestoři

Facility
Management

Koncesní smlouva
Platba za dostupnost

ÚvěrKapitál

Subkontrakt na výstavbu Subkontrakt na provoz

Přímá smlouva
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LINKY Celkový přehled projektu   
www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170853  
Environmentální a sociální list PPP programu 
www.eib.org/attachments/registers/63061753.pdf 
Environmentální a sociální list projektu  
ww.eib.org/attachments/registers/92033348.pdf 
Strabag 
www.strabag-real-estate.com/en/en/project/education-campus-aron-menczer/  
Architektur Wettbewerb 
www.architekturwettbewerb.at/competition.php?id=1857  
 
 
 
 


