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PROGRAM INTERREG EUROPE 

Program Interreg Europe je zaměřen na podpo-
ru úřadů veřejné správy a zlepšení uplatňování 
regionální politiky.  Evropský fond pro regionální 
rozvoj – ERDF - uvolní v letech 2014 – 2020 
až 359 milionů EUR. Cílem programu Interreg 
Europe je podpořit efektivní využívání těchto 
fondů a zajistit, aby státní investice, inovace a 
implementace nových postupů a politik měly 
integrovaný a udržitelný dopad na obyvatele i 
regiony EU.

Program Interreg Europe tedy poskytuje regi-
onálním a místním veřejným institucím Evropy 
možnosti a podmínky sdílet a předávat si know-
how a zkušenosti z oblasti uplatňování veřejné 
politiky v praxi, s cílem zlepšit místní i regionální 
strategie rozvoje. V období 2014 - 2020 prog-
ram Interreg Europe podporuje čtyři prioritní ob-
lasti:

 » Výzkum a inovace
 » Konkurenceschopnost malých a středních     

 podniků
 » Nízkouhlíkové hospodářství
 » Životní prostředí a efektivnost zdrojů

 » Municipality of Genoa (IT) - Lead Partner
 » Municipality of Florence (IT)
 » Hajdú-Bihar County Government (HU)
 » Development Bank of Saxony-Anhalt (DE)
 » Birmingham City Council (UK)
 » Development Agency of Eastern            

 Thessaloniki’s Local Authorities   
 (ANATOLIKI SA)(GR)
 » Ústí Region (CZ)
 » Government of Catalonia (ES)

PARTNEŘI PROJEKTU

PUblic authorities Role Enhancing 
Competitiveness of SMeS



http://www.interregeurope.eu/purecosmos

ÚVOD AKTIVITY VÝSLEDKY
Projekt PURE COSMOS se věnuje problematice, 
která je v popředí zájmu EU: Zvýšení stimulace 
a podpory malých a středních podniků (MSP) a 
snížení zatížení veřejné administrativy. 
Cílem projektu je zlepšit efektivitu veřejné 
podpory o 15%, snížit náklady o 10% a zlepšit 
kvalitu o 20%. Projekt zpracuje inovativní postupy 
práce veřejné správy a zaměří se především na 
podporu podnikatelů ve věku 25-40 let.
Projekt PURE COSMOS se tedy soustředí 
na Úlohu/veřejné správy, kterou zastává při 
podpoře - konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, zejména začínajících a 
inovativních firem, propagaci modernizace 
administrativy veřejných služeb a zprůhledňování 
podnikatelského prostředí.

Aktivity projektu se zaměří na zlepšení 
regionální politiky přípravou, zpracováním a 
výběrem námětů nových projektových záměrů 
a současně zlepšením managementu těchto 
projektů.

Zde je důležité zlepšit, případně nastavit 
komunikaci mezi klíčovými regionálními subjekty, 
které se podporou, a prací s MSP zabývají tak 
aby nedocházelo k duplikování akcí a činností, 
naopak se vhodně doplňovaly a navazovaly na 
sebe, a to je úloha úřadů regionální správy.

Hlavní výstupy projektu budou přínosem pro malé 
a střední podniky:
 » Nové projekty zaměřené na implementaci kva-               

litních služeb pro podnikatele jako jsou nástroje 
e-payments (e-platby), One Stop Shop, modely 
“digital by default”, podpora digital-skills.
 » Zlepšení služeb poskytovaných úřady veřejné 

správy MSP a to cestou využívání kvalitních 
IT administrativních řešení, přezkoumáním 
stávající regionální legislativy, zjednodušením 
administrativních procesů a propagací a lepší 
informovaností MSP o možnostech čerpání 
finančních výzev.
Výstupem projektu budou akční plány vypracované 
na základě spolupráce projektových partnerů. 
Partneři projektu budou také v kontaktu s „learning 
platform“ programu Interreg Europe.


