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Vážený čtenáři, 

druhý semestr realizace projektu PURE COSMOS byl velmi produktivní 
s výbornou spoluprací všech partnerů projektu, kteří uspořádali 5 peer reviews, 
které se zabývaly problematikou podpory MSP zejména financováním, 
digitálními dovednostmi a službami, veřejnými zakázkami. Peer 

reviews umožnily setkání regionálních stakeholderů a expertů a představují tedy startovní bod 
ke sdílení nápadů a zkušeností a navržení dalších postupů, představení ověřených příkladů 
dobré praxe, které nám pomohou zlepšit naši podporu MSP a současně pochopit, jak můžeme 
zefektivnit a aktualizovat naše aktivity. 

jako partner tohoto projektu máme ambice zlepšit naši činnost, uvědomujeme si, že MSP jsou 
páteří naše regionálního ekonomického růstu a době omezených rozpočtů veřejného sektoru: 
naším cílem je tuto situaci lépe poznat a najít možnosti, jak MSP jejich práci usnadnit podpořit 
inovace a urychlit implementaci strategií a iniciativ, které tomuto budou nápomocny. 
V Birminghamu, například, 98% podnikatelských subjektů jsou MSP a 90% z nich jsou malí 
podnikatelé, jakkoliv riziko úpadku podnikání zůstává relativně vysoké. Dostupnost financování 
je limitovaná a zůstává nízká a omezuje jejich schopnost fungovat na místní, národní a 
mezinárodní úrovni a redukuje jejich růst i konkurenceschopnost. 

Studijní cesty projektu PURE COSMOS, které následují po peer reviews, z nichž dvě se již 
konaly v tomto semestru, nám umožnily hlouběji nahlédnout do přístupu one-stop shop na 
podporu podnikání a nezbytných opatření zaměřených na minimalizaci krachu start-upů a 
stimulování podnikatelských aktivit. Těšíme se na pokračování této práce.  

Annette C. King, Innovation Manager at Birmingham City Council 
 

Zde si můžete přečíst krátké informace o peer reviews , které se dosud uskutečnily a pokud se 
chcete dále informovat, navštivte prosím naše web stránky.  

Peer Review v Birminghamu 

Peer Review v Birminghamu byla zaměřena na stanovení 
možností a překážek, kterým čelí regionální malé a střední 
podniky. Prezentovány byly stávající kroky města 
Birminghamu a regionálních partnerů v této oblasti a její 
dopady na činnost MSP. Cílem bylo identifikovat, jak může 
město a regionální správa zlepšit poskytování podpory MSP a 
tak podporovat jejich konkurenceschopnost. 

Peer Review v Magdeburku – Jednoduchý, transparentní a automatizovaný proces 
financování  

Jaké jsou  are the možnosti a překážky implementace digitálního procesu financování? Jaké 
jsou možné postupy digitalizace procesu financování? Jaké jsou příklady dobré praxe – úspěšná 
řešení? To jsou klíčové otázky prodiskutované během Peer Review pořádané Investiční bankou  
Saska-Anhaltska (IB, Development Bank of Saxony-Anhalt) ve dnech 28.- 30. listopadu 2016. 

 

Peer Review v Ústeckém kraji – poskytování služeb podnikatelům 

Peer Review, která se uskutečnila v Ústí nad Labem, hlavním městě regionu s dlouhodobými 
problémy – vysoká míra nezaměstnanosti, přetrvávající orientace na průmysl a velké podniky, 
brain drain, nízká úroveň kvalifikace pracovní síly – se zaměřila na možnosti podpory 
regionálních firem Krajským úřadem a koordinací činností mezi příslušnými regionálními 
institucemi. Dalším projednávaným tématem byl problém administrativních překážek. 
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Peer Review ve Florencii – Financování a další možnosti pro MSP 

Jaké jsou možnosti omezit byrokracii a umožnit získat financování pro MSP? Jaké jsou hlavní 
překážky při podávání žádostí o financování MSP? Jaké jsou možnosti zjednodušení procesu 
podávání žádostí? Jaké jsou úspěšné příklady? To jsou klíčové otázky, které byly projednány 
během Peer Review, pořádané 19.1. 2016 ve Florencii. 

Peer Review v regionu Central Macedonia (RCM) – Podpora start-ups, digitalizace procesu 
veřejných zakázek a financování 

Jak můžeme zlepšit informovanost MSP a přístup k veřejným zakázkám? Jak mohou starší 
podnikatelé, kteří nemají vztah k digitálním technologiím, získat informace? Jak lze podporovat 
mladé lidi při zahájení vlastního podnikání? Jak lze rozvíjet existující Centra podpory? Pět expertů 
z Birminghamu, Florencie, Janova, Ústí a Saska-Anhaltska přispělo svými návrhy v rámci Peer 
Review v regionu Central Macedonia, která se konala 31. ledna a 1. února 2017. 

Co bude následovat? 

V následujícím období budou uspořádány další 3 Peer Reviews. 

Ve dnech 29.-30. března 2017 se bude konat Peer Review ve městě Janov, které chce zlepšit 

informovanost o svém Pago L@PA System, digitální dovednost zaměstnanců veřejné správy, 

podnikatelů i občanů a zapojit místní poskytovatele platebních služeb. 

V regionu Catalonia se bude konat 7. peer review ve dnech 4.-5. dubna 2017. 
Zde je záměrem získat doporučení pro zlepšení, která by administrativní postupy pro podnikatele 
zjednodušila. 

Poslední peer review projektu se bude konat 11.-12. dubna 2017 ve městě Debrecen. Za účasti 
zahraničních expertů se regionální vláda Hajdú-Bihar County zaměří na zlepšení komunikace 
mezi MSP a místními/regionálními úřady. 

Ve dnech 17.-18.  května 2017 se bude konat 3. Studijní návštěva v Magdeburku, bude jí 
pořádat Development Bank Saska-Anhaltska a bude následovat 3. Meeting Ŕídící skupiny 

projektu.  

Sledujte nás na sociálních sítích! 

nezapomínejte, že můžete pravidelně číst poslední zprávy na web stránkách projektu. 

Teď nás také najdete na Facebook a Twitter,  
https://twitter.com/pure_cosmos; https://www.facebook.com/purecosmos 

 
 

PURE COSMOS Studijní návštěvy 

V tomto semestru byly uspořádány dvě studijní cesty. 

První studijní návštěvu pořádalo město Florencie ve dnech 23.-24. února 2017 a zaměřilo se 
na otázku „One Stop Shop“: koordinovanou podporu, poskytování služeb a informací 
stakeholderům na posporu jejich podnikatelských aktivit.Téma je zahrnuto v seznamu příkladů 
dobré praxe projektu Pure Cosmos. 

Téma 2. studijní cesty pořádané v Thessaloniki 21.-22. března bylo “Inkubátory a struktury 
na podporu podnikání”. Během studijní cesty měli účastníci možnost navštívit “OK-THESS 
pre-incubator” a ErganiCenter. 
 

Nahlédněte do aktualizovaného seznamu příkladů dobré praxe!  

Aktualizovaný seznam momentálně obsahuje 21 příkladů dobré praxe, např. Government to 
business, Digital by default, zlepšování využívání digitálních dovedností MSP, e-commerce 
services, atd. Neváhejte nahlédnout do Knihovny našich web stránek! 
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