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PROGRAMA INTERREG EUROPA

Interreg Europa ajuda els governs regionals i 
locals de tot Europa a desenvolupar i oferir millors 
polítiques. 
A través de la creació d’un ambient i unes 
oportunitats que permetin compartir solucions, 
Interreg Europa té l’objectiu d’assegurar que els 
esforços governamentals d’inversió, innovació i 
implementació tenen un impacte sostenible per a 
les persones i el territori, alhora que s’aconsegueix 
la màxima rendibilitat dels 359 milions d’euros 
finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) per al període 2014-2020.
Per assolir aquest objectiu, Interreg Europa ofereix 
l’oportunitat a les administracions públiques locals 
i regionals de tot Europa de compartir idees i 
experiències sobre les polítiques públiques que 
han portat a la pràctica, ajudant així a la millorar de 
les estratègies per als ciutadans i la societat.
Totes les accions desenvolupades amb el suport 
financer d’Interreg Europa han de pertànyer a una 
de les següents quatre categories:
 » Reforçar la recerca i la innovació
 » Millora de la competitivitat de les PIME
 » Suport al canvi cap una economia baixa en 

carboni
 » Protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient 

dels recursos

 » Ajuntament de Gènova (IT) - Líder del 
projecte

 » Ajuntament de Florència (IT)
 » Govern del Comtat de Hajdú-Bihar (HU)
 » Banc de Desenvolupament de Saxònia-
Anhalt (DE)

 » Ajuntament de Birmingham (UK)
 » Autoritats locals de l’Agència de 
Desenvolupament de l’Est de Tessalònica 
(ANATOLIKI SA) (GR)

 » Regió d’Ústí (CZ)
 » Generalitat de Catalunya

SOCIS

PUblic authorities Role Enhancing 
Competitiveness of SMeS

El paper de l’Administració 
en la millora de la 

competitivitat de les PIME



http://www.interregeurope.eu/purecosmos

INTRODUCCIÓ ACTUACIONS RESULTATS
PURE COSMOS integra dos dels grans 
desafiaments que afronta la UE: la necessitat 
d’estimular i donar suport a les PIME i la necessitat 
de reduir el pes de l’administració pública. 
El projecte té com a objectiu la millora del’eficàcia 
dels ajuts públics per a les PIME en un 15%, la 
reducció de costos en un 10% i la millora de la 
qualitat en un 20%. 
I està especialment dirigitals emprenedors d’edats 
compreses entre els 25 i els 40 anys.

PURE COSMOS se centra en el paper que les 
administracions públiques poden exercir en la 
millora de la competitivitat de les PIME, fent que el 
clima de negocis sigui transparent i fiable; donant 
suport a les necessitats de les PIME i promovent 
la modernització dels serveis públics.

El projecte millorarà les polítiques regionals a 
través de nous projectes innovadors i de la millora 
de la governança, de manera que les diferents 
parts interessades acordin solucions comunes. 
Això s’assolirà mitjançant:

 » L’anàlisi dels plans associats per part de 
l’avaluació d’experts.

 » Identificació de bones pràctiques que millorin 
aquests plans.

 » Estudiar-los mitjançant visites d’estudi.
 » Importar-los a través de tallers especials i Plans 

d’Acció Regional.

Els socis dels projectes involucrarande forma 
estreta les PIME en els treballs.

Els principals resultats del projecte beneficiaran 
les PIME, especialment els joves emprenedors. 
Els principals resultats esperats són:
 » Nous projectes per implementar serveis 

avançats com les eines de pagament electrònic, 
Finestreta Única Empresarial, models ”digitals 
per defecte”, habilitats digitals.

 » Millora de la governança a través de solucions 
administratives digitals, revisió de la legislació 
regional, simplificació dels processos.

Tots els Plans d’Acció es prepararana través 
d’una intensa cooperació entre els principals 
prenedors de decisions (cooperació horitzontal) i 
entre la ciutat i les autoritats de gestió (cooperació 
vertical). El projecte també treballarà estretament 
amb la Plataforma d’Aprenentatge de Polítiques 
Europees Interreg.
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