Życie i praca
Powiat Fulda obejmuje 23 miasta i gminy, które zamieszkuje
niemal 220 000 mieszkańców. Magazyn Focus wybrał
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Fuldę w badaniu na najlepszy do życia region w Hesji,

Region Fulda
Wysoki standard życia i silna gospodarka
Wielu ludziom z regionem Fulda kojarzy się Katedra
w Fuldzie lub wysoka na 950 m góra Wasserkuppe,
najwyższy szczyt pasma górskiego Rhön w landzie Hesja.
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Centralnie położony region Fulda swoją wyjątkowość

Nadrenii-Palatynacie i Saarze. Mieszkańcy regionu Fulda
żyją i pracują tam, gdzie inni planują swoje urlopy, korzystają

zawdzięcza jedynemu w swoim rodzaju połączeniu natury
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z bogatej oferty handlowo-kulturowo-usługowej miasta

z kulturą. Miasto barokowe Fulda leży bowiem wśród
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Fulda oraz innych korzyści wynikających z centralnego

cudownych krajobrazów. Nie dziwi więc fakt, że widzowie
telewizji Hessischer Rundfunk w 2012 roku wybrali Fuldę

położenia miasta z dogodnymi możliwościami komunikacji.
Tutaj panują po prostu zdrowe relacje. Tutaj ludzie są ze

„najpiękniejszym miastem Hesji”. Z kolei pasmo Rhön,
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sobą zżyci. Tutaj opłaca się żyć i pracować.
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się tytułem „Najpiękniejszego krajobrazu Hesji” – mamy
więc dwa prestiżowe wyróżnienia dla jednego regionu.

Hannover

Dortmund

część Średniogórza Niemieckiego może poszczycić

Dresden
Köln

FULDA
landkreis und

ihk fulda

s aushalten.
hier lässt sich’
initiative von stadt,

landkreis und

ihk fulda

100 km

Prag

0:30 h

beste grüße aus

– eine
www.region-fulda.de

Frankfurt

weiteres unter

initiative von stadt,

Nürnberg

Saarbrücken

Silna pozycja w promocji
Region Fulda chwali się swoimi zaletami. Pierwsza
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niespodzianka czeka na Was w internecie. I nie jest to
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żaden wirtualny produkt, tylko coś jak najbardziej realnego.
W naszym sklepie online można zamówić plecak z logo
miasta Fulda, stanowiący idealną wizytówkę naszego
regionu. Każdy, kto zdecyduje się przybyć z zewnątrz do
regionu Fulda za pracą, może tu zamówić bezpłatny pakiet
informacji. Przekonajcie się sami.
Szczegółowe informacje: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

München

Salzburg
Basel
Zürich

wymarzone miejsce do życia.
www.region-fulda.de projekt powołany wspólnie przez miasto, powiat oraz izbę
przemysłowo-handlową fulda

Natur i kultura
Niedaleko Fuldy, pół godziny drogi samochodem od
miasta, położone jest pasmo górskie Rhön, uznane przez

Centrum regionalne Fulda

Unesco za rezerwat biosfery.

Sercem liczącego ponad 110 000 mieszkańców regionu

Obszar znany jest przede wszystkim z tego, że na górze

Silna gospodarka

miejskiego jest liczące 65 000 mieszkańców miasto

Wasserkuppe przed 100 laty powstało centrum szybowcowe.

Region Fulda mimo raczej rolniczego charakteru, jest

barokowe Fulda. Centrum regionalne Fulda stanowi bazę

Niewielu jednak wie, że znajduje się tu również jedyne

Centralne położenie

ośrodkiem regularnych dojazdów do pracy. Codziennie

administracyjno-handlową w promieniu 50 kilometrów.

miejsce na północ od Alp, w którym można uprawiać

Powiat Fulda leży w trójkącie landów Hesja-Bawaria-

ponad 20 000 ludzi dojeżdża tu do pracy, a jednocześnie

Fulda, jako tak zwane miasto biskupie zostało założone

snowkiting. W ogóle region charakteryzuje się bardzo

Turyngia, przy czym szczególne korzyści czerpie z

14 000 opuszcza miasto w kierunku innego miejsca

już w 774 roku po Chrystusie i w swoim symbolu, katedrze

bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową. Fani sportowych

bliskości regionu Ren-Men. Autostradą A 66 lub koleją ICE

pracy. Prawie 21 000 przedsiębiorców i przedstawicieli

skrywa nagrobek św. Bonifacego, apostoła Niemiec. Co

wrażeń z pewnością udadzą się na przejażdżkę rowerową

dotarcie do lotniska Ren-Men zajmuje niecałą godziną.

wolnych zawodów oferuje ponad 88 000 miejsc pracy z

roku jesienią odbywa się tu Konferencja Episkopatu

tunelem Milseburg, najdłuższym tunelem rowerowym w

Po ponownym zjednoczeniu Niemiec Fulda pełni funkcję

obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Od wielu lat

Niemiec. Poza tym w Fuldzie znajduje się siedziba Ruchu

Niemczech lub trasą rowerową Kegelspielradweg przejadą

pomostu w komunikacji między nowymi landami w kie-

region notuje najniższe stopy bezrobocia wśród wszystkich

Ewangelików Niemieckich. Stare miasto w Fuldzie słynie

malowniczymi terenami z Haunestadt Hünfeld do sąsied-

runku regionu Ren-Men i jednocześnie poprzez gęstą sieć

regionalnych urzędów zatrudnienia w Hesji. Jednocześnie

z wyjątkowej w skali całych Niemiec barokowej zabudowy,

niego landu Turyngii. Oprócz legendarnego świeżego

zjazdów jest doskonale skomunikowana z autostradą A 7

tutejsze firmy kształcą tak wielu specjalistów, jak w żadnej

przyciągającej dużą liczbę turystów z kraju i zagranicy.

powietrza region może pochwalić się również doskonałym

biegnącą z południa na północ Niemiec. Nie bez znaczenia

innej części Hesji. Kluczem do sukcesu gospodarczego

Ponadregionalne znaczenie zyskał również projekt Musical

jedzeniem, zachwalanym zarówno przez tutejszych

jest również fakt, że Fulda stanowi ważny węzeł kolejowi

Fuldy jest struktura nastawiona na przedsiębiorczość

Sommer Fulda ze swoimi spektakularnymi światowymi

mieszkańców, jak i turystów. Tutejsza marka spożywcza

ICE. Podróż pociągami ICE z Fuldy do Berlina, Hamburga,

średniej wielkości. Niewiele jest firm zatrudniających

premierami, takimi jak „Die Päpstin” lub „Der Medicus”.

tegut … dostarcza swoje produkty najwyższej jakości do

Monachium, Stuttgartu i Kolonii zajmuje najwyżej trzy
Kiel

godziny. Jeszcze słowo o położeniu w centrum: miasto
2:58 h
Fulda jest centrum administracyjno-handlowym
obszaru

Hamburg

zamieszkiwanego przez prawie 400 000 mieszkańców.
W 2010 roku współczynnik
atrakcyjności miasta dla handlu
Bremen

więcej niż 1 000 pracowników. Najwięcej miejsc zatrudnienia

Miasto słynie również z dużej liczby pubów. Taki stan

klientów w promieniu 100 kilometrów. Jej zdrowe produkty

oferują firmy rodzinne zarządzane prze ich właścicieli.

rzeczy cieszy szczególnie 8 000 studentów wyższej uczelni

spożywcze wielokrotnie były nagradzane w różnych landach.

Do najważniejszych gałęzi przemysłu zalicza się produkcję

w Fuldzie. W Fuldzie znajduje się największe centrum

Legendarna jakość życia wynika również stąd – w połączeniu

części i podzespołów samochodowych oraz budowę

kongresowe, które może pomieścić nawet 5 000 gości.

z solidnymi ekonomicznymi głównym danymi – że region

maszyn i instalacji. Na znaczeniu zyskuje również sektor

Służba zdrowia jest również na najwyższym poziomie. Klinika

Fulda doskonale radzi sobie ze zmianami demograficznymi.

wynosił 209,4, co dawało drugi najwyższy wynik wśród3:10 h

działalności usługowej, w szczególności ośrodki konferen-

w Fuldzie pod względem wyposażenia i wielkości zajmuje

Zaludnienie utrzymuje się na stałym poziomie, a prognozy

h
niemieckich miast średniej1:28
wielkości.

cyjno-wypoczynkowe z wellness i opieką zdrowotną.

piąte miejsce wśród placówek uniwersyteckich w Hesji.

na przyszłość są optymistyczne.
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