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SME
competitiveness INTER VENTURES promotes the internationalization of

SMEs in EU border regions, thus contributing to their growth
and increased competitiveness.

INTER VENTURES brings together partners from five Europeanborder regions, representing
various stages of evolution of SME ecosystems, from occasional cross-border cooperation through
more structured networking to international clusterization.

The region’s economic performance depends to a great extent on the performance of the SME sector. Local and 
regional market is definitely not big enough to provide sufficiently strong demand to growing companies, so that 
the development of the SMEs capabilities to go international should increase in parallel with their increasing productivity. 
Thus, besides the SME’s need further support to develop their productive capacities, they need to be more aware 
of what benefits and requirements are associated with operations on international markets and some specific assistance 
is needed to support the initiatives to internationalization. A currently implemented pilot project (Beneficiary Light Grant Scheme) aims 
at supporting joint development actions of Hungarian and Croatian SMEs in the framework of the 2014 – 2020 Interreg 
Hungary – Croatia cooperation programme, with no real focus on internationalization. While a number of measures target at 
helping internationalization both in Hungary and Croatia, these schemes are managed at central level and local SMEs are 
very often not capable of accessing them.

REGIONAL POLICY RECOMMENDATION
ONLINE EXECUTIVE SUMMARY

POLICY CONTEXT

The action aims at extending the current Beneficiary Light Grant Scheme to less prepared SMEs with an internationalization focus. 
We recommend to expand the scope of the policy instrument by a new component that provides support for SME’s wishing 
to extend their international activities. Besides current practice of receiving grant-financing for extending their productive capacities 
of joint marketing, SMEs in an earlier phase of cooperation could apply for assistance to increase their capacities to become more 
active on international markets. Support could serve to prepare a “preparedness test” to assess the applicant SMEs (or consortium 
of cooperating SMEs) preparedness for internationalization, in accordance with its aspirations or goals, then to draft a development 
plan on how to increase the preparedness to a level that makes it realistically possible to go international. Then, in a possible second 
round of application, the SMEs can get non-refundable funding to implement key element of this plan.   

PLANNED ACTION 1

Company Name

Mission / Purpose

Pannon EGTC
Contact Information
www.pannonegtc.eu
interventures@pannonegtc.eu

Company Name

Mission / Purpose

Pannon EGTC
Contact Information
www.pannonegtc.eu
interventures@pannonegtc.eu

South-western border area region,Hungary

The Pannon EGTC (seated in Pécs, Hungary and established in 
2010) is committed to promote and coordinate the socio-economic 
development of the region by the south-western border area of 
Hungary, covering Hungarian, Croatian and Slovenian territories. 
The organization's members are over 60 local governments and 
three regionally significant organizations: the University of Pécs, 
University of Kaposvár and Duna-Dráva National Park. The EGTC is 
in particularly active in the elaboration of cross-border integrated 
development programmes and the promotion and development 
of cooperating crossborder networks in the region. 
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Pályázat küldetése

Pályázati partnerek

SME
competitiveness Az INTER VENTURES elősegíti a KKV-k nemzetköziesítését 

az EU határ menti régióiban, ezáltal hozzájárulva 
növekedésükhöz és fokozottabb versenyképességükhöz.

REGIONÁLIS SZAKPOLITIKIAI JAVASLAT 
ONLINE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS
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Szervezet neve:

Pannon ETT
Kapcsolat:
www.pannonegtc.eu
interventures@pannonegtc.eu

Dél-nyugati határ menti régió, Magyarország 

Küldetés / Célkitűzés
A pécsi székhelyű, 2010-ben létrehozott Pannon ETT elősegíti és koordinálja Magyarország délnyugati 
határ menti régiójának társadalmi-gazdasági fejlődését, amely magyar, horvát és szlovén területeket 
fed le. A szervezet több mint 60 helyi önkormányzatot és három, a régió szempontjából jelentős 
szervezetet foglal magában: a Pécsi Tudományegyetemet, a Kaposvári Egyetemet és a Duna-Dráva 
Nemzeti Parkot. Az ETT különösen aktív határon átnyúló integrált fejlesztési programok 
kidolgozásában valamint a régió határon átnyúló együttműködési hálózatainak segítésében és 
fejlesztésében. 

A régió gazdasági teljesítménye nagymértékben függ a KKV szektor teljesítményétől. A helyi és regionális piac egyértelműen nem elég nagy ahhoz, hogy 
megfelelő mértékű keresletet biztosítson a növekvő cégek számára, így a KKV-k nemzetközi piacokra való nyitás képességének fejlesztését növelni kell, 
párhuzamosan a termelésük növekedésével. Így, amellett, hogy a KKV-k-nak termelési kapacitásaik fejlesztéséhez további támogatásra van szükségük, 
sokkal tudatosabbnak kell lenniük azzal kapcsolatban, hogy milyen előnyökkel jár, és milyen követelményei vannak a nemzetközi piacokon való 
megjelenésnek. Célzott segítségre is szükségük van, hogy nemzetköziesítési kezdeményezéseik támogathatók legyenek. Egy jelenleg futó pilot projekt 
(Beneficiary Light Grant Scheme) célja, hogy horvát-magyar KKV-k közös fejlesztési akcióit támogassa. A projekt, amely nem kifejezetten a 
nemzetköziesítésre fókuszál, a 2014-2020 Interreg Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretén belül kerül finanszírozásra. Miközben 
számos intézkedés azt célozza, hogy elősegítsék a nemzetköziesítést mind a magyar, mind a horvát oldalon, ezeket a rendszereket központi szinten 
koordinálják és emiatt gyakran nem elérhetőek a helyi KKV-k számára.

Az művelet célja, hogy a jelenleg futó Beneficiary Light Koncepciót kiterjessze a kevésbé felkészült KKV-k felé, fókuszban a nemzetköziesítéssel. Javasoljuk, 
hogy a szakpolitikai eszköz célja egy új komponenssel bővüljön, amely nemzetközi tevékenységeiket fokozni kívánó KKV-k számára nyújt támogatást. A 
jelenlegi gyakorlat mellett, amelynek keretében finanszírozási forrást kap a KKV, hogy közös marketingtevékenység által bővítse termelési kapacitását, az 
együttműködés korábbi szakaszában a KKV-k támogatásért pályázhatnak, hogy növeljék kapacitásaikat ezáltal képesek legyenek aktívabb tevékenységet 
folytatni a nemzetközi piacokon. A támogatás szolgálhat arra, hogy egy un.„felkészültségi próbát” készítsenek, hogy felmérjék a pályázó KKV (vagy 
együttműködő KKV-k konzorciuma) nemzetközi piacra való kilépésének felkészültségi szintjét, összhangban az adott KKV vagy konzorcium törekvéseivel 
vagy céljaival. Ezt követően készül egy fejlesztési terv arról, hogy hogyan kell növelni a felkészültséget egy olyan szintre, amely reálisan is lehetővé teszi a 
nyitást a nemzetközi piacok felé. Csak ezután, egy lehetséges második pályázati körben, kaphatnak vissza nem térítendő támogatást a KKV-k, hogy a 
fejlesztési terv kulcselemeit megvalósítsák.

TERVEZETT AKCIÓ 2
Ez a művelet abban segít, hogy felállításra kerüljön egy közös – magyar és horvát –, többszereplős szakmai fórum melynek célja a stratégiai koordináció, 
monitoring valamint a stratégiák és szakpolitikai eszközök értékelése, melyek a Pannon ETT területén a KKV-k támogatását szolálja.  A koordinációs fórum 
(vagy platform) a Pannon ETT intézményeként jön létre, amely az ETT szervezetét szolgálja ki, mint a Platform Titkársága és Iránytó szervezete, és élvezi 
az ETT tagjainak valamint a két, az ETT műveleteiben részt vevő tagállam közös támogatását.

A platform, mint állandó fóruma azon főbb szereplők tapasztalatcseréjéneknek, akik a határmenti régió gazdasági- és, különösen, a KKV fejlesztésen 
dolgoznak, az alábbi célok megvalósítására szolgál:
- megvitatja a regionális szükségleteket és a gazdasági fejlődés érdekében közös stratégiai irányokat határoz meg,
- összehangolt adatbázisokat hoz létre és tart fenn a KKVk működésének különböző aspektusaival összefüggésben, azzal a céllal, 
 hogy megtervezzék, monitorozzák és értékeljék, azokat a beavatkozásokat, amelyek a KKV-kat hivatottak támogatni.
- értékeli és tanácsod ad azokkal az új és a már létező szakpolitikai eszközökkel kapcsolatosan, amelyek az ETT régiójában már működnek 
 a határ mindkét oldalán.

A tagok a területi kereskedelmi és iparkamarákat, a KKV-k megyei szintű támogató intézményeiket, a horvátországi és magyarországi regionális fejlesztési 
intézményeket, valamint más releváns partnereket képviselnének.

Az INTER VENTURES  tagjai öt európai határmenti régióból érkeztek, képviselve
a KKV-k sokszínűségét, az alkalmi határokon átnyúló együttműködéstől kezdve, 
a strukturáltabb hálózatépítést a nemzetközi klaszterezés felé.


