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INTERREG EUROPE PROGRAM

A 2014 és 2020 közötti időszakra jóváhagyott 
európai területi együttműködési program a 
tapasztalatcsere és a bevált tapasztalatok 
átadása révén a regionális fejlesztési 
szakpolitikákat hivatott javítani, kamatoztatva a 
regionális tudást és az európai szinten máshol 
már bevált módszereket. 

A program regionális és helyi intézmények 
számára nyújt társfinanszírozást az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból 
négy területre összpontosítva:

 » Kutatás, technológiafejlesztés és innováció
 » A kkv-k versenyképessége
 » Karbonszegény gazdaság
 » Környezetvédelem és erőforrás-hatékony-  

 ság   

 » Genova Város Önkormányzata (IT)
 » Firenze Város Önkormányzata (IT)
 » Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 » Szász-Anhalti Fejlesztési Bank (DE)
 » Birmingham Városi Tanács (UK)
 » ANATOLIKI SA - Kelet-Thessaloniki Helyi   

 Hatóságainak Fejlesztési Ügynöksége (GR)
 » Ústí Régió (CZ)
 » Katalónia Regionális Kormányzata (ES)

PARTNEREK

PUblic authorities Role Enhancing 
Competitiveness of SMeS



http://www.interregeurope.eu/purecosmos

A PROJEKT BEMUTATÁSA TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYEK
A projekt fő célja a kis- és középvállalkozások 
növekedésének, fejlődésének támogatása 
az adminisztratív terhek és a közigazgatási 
bürokrácia csökkentésén, az elektronikus 
ügyintézés erősítésén, az információtechnológiai 
készségek-képességek javításán keresztül. 

A vállalkozásokon belüli célcsoport a fiatal, 25-
40 év közötti vállalkozók köre.

A 2016-2021 közötti időszakban, két fázisban 
(3+2 év) zajló munka első fázisa a megyei szintű 
Regionális Akcióterv kidolgozásával zárul, míg 
az utolsó két évben annak megvalósítása és 
nyomonkövetése történik.

A projekt a regionális intézkedések 
hatékonyságának erősítését célozza innovatív új 
projektek létrehozásának, illetve a szakpolitikai 
irányítás javításának segítségével, melyek 
eredményeként a különböző területek szereplői 
közös megoldásokat találhatnak. Ennek elérését 
az alábbi tevékenységek teszik lehetővé: 

 » szakértői véleményezéseken (Peer Review) 
történő aktív részvétel, szakmai tapasztalatok 
átadása;

 » jó gyakorlatok meghatározása;
 » szakmai tanulmányutak;
 » specifikus szakértői ülések szervezése, 

Regionális Akcióterv kidolgozása.

 » közigazgatási bürokráciacsökkentés, vállal-
kozói adminisztratív terhek csökkenése

 » partnerek jó gyakorlatainak megismerése, 
adaptációra alkalmas gyakorlatok átvétele

 » szoros együttműködés a KKV szektorral
 » új projektek a korszerű szolgáltatások - pl. 

elektronikus fizetési eszközök, egyablakos 
rendszer („One Stop Shop”), digitális 
megközelítési („digital by default”) modellek, 
digitális készség elsajátítás  fejlesztésére

 » hatékony irányítási rendszer fejlett info-
kommunikációs technológiákat alkalmazó 
adminisztratív megoldásokon keresztül, 
regionális jogi környezet áttekintése, üzleti 
felhívások egyszerűsítése és felgyorsítása


