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Co znamená Peer Review? 

 

Peer Review – expert na danou problematiku pomáhá při identifikaci „good practices“, 
doporučí návrhy a řešení problémů partnerskému regionu v oblasti, se kterou má zkušenosti. 
  
Projekt PURE COSMOS – během projektu se uskuteční celkem 8 Peer Reviews, pro každého 
partnera projektu jedna, aby byly stanoveny hlavní problémy a na základě vybraných „good 
practices navržena vhodná řešení. Z každé peer review bude vypracována hodnotící zpráva. 
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PURE COSMOS- partneři projektu 

 

Vedoucí partner: Municipality of Genoa – 
Genoa; Italy 

1. Municipality of Florence – Firenze; 
Italy 

2. Hajdú-Bihar County Government 
3. Development Bank of Saxony-

Anhalt – Magdeburg; Germany 
4. Birmingham City Council – 

Birmingham; United Kingdom 
5. Development Agency of Eastern 

Thessaloniki’s Local Authorities 
(ANATOLIKI SA) – Thermi; Greece 

6. Usti Region – Usti nad Labem; 
Czech Republic 
Regional Government of 

Extremadura – Merida; Spain 

PURE COSMOS 

 
Projekt PURE COSMOS – Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMEs – 
Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti MSP- je jedním z 64 úspěšných 
projektových žádostí. Mezinárodní projekt se zaměřuje na úlohu, kterou mohou hrát instituce 
veřejné správy v podpoře MSP, zvyšování jejich konkurenceschopnosti, transparentnosti 
podnikatelského prostředí a modernizaci služeb. 
PURE COSMOS podporuje růst a rozvoj MSP zvýšením efektivity podpory poskytované 
veřejným sektorem a odstraňováním administrativních překážek. 
Zapojením a komunikací s klíčovým regionálními institucemi a experty dojde ke zlepšení 
regionální politiky ve směru k MSP cestou komunikace a identifikace nových projektů. Partneři 
projektu společně stanoví nové inovativní postupy při podpoře MSP výběrem „good practices“ 
– příkladů dobré praxe a „peer reviews“ – definováním problémů a společných zpracováním 
návrhu na jejich zlepšení mezinárodním expertním teamem projektu. Tyto aktivity společně se 
studijními cestami budou sloužit jako podklad pro zpracování regionálních akčních plánů, které 
přispějí ke zlepšení regionální politiky. 
Cílem projektu je zkvalitnění služeb pro MSP, jako jsou platební nástroje, one stop shop, “digital 
by default” modely, a podpora využívání IT nástrojů, zjednodušení legislativy a procesu 
výběrových řízení. 
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Meetingy regionálních partnerů 

 
Dle programu Interreg Europe každý region sestaví skupinu regionálních partnerů, která 
zajistí, že informace získané na mezinárodní úrovni se nedostanou pouze k jednotlivcům, 
ale budou k dispozici všem zainteresovaným regionálním subjektům. 
Ve většině případů jedna organizace nemůže mít vliv na změnu regionální politiky, je tedy 
důležité, aby se procesu účastnily relevantní regionální instituce  
 
V projektu PURE COSMOS se meetingy spolupracujících partnerů konají každých 6 
měsíců. 
 
 

 

První Peer Review projektu 

 
První Peer Review projektu se konala v Birminghamu 26.- 28. září 2016. Město Birmingham se 
zaměřuje na podporu podnikání MSP, které se především týká digitalizace, inovací při dodávce 
služeb a zlepšení managementu administrace městského úřadu a dalších institucí veřejné 
správy. Peer Review v Birminghamu se účastnili experti a představitelé různých sektorů a 

diskutovali překážky a možnosti, které MSP mají. Experti se také sekali s místními podnikateli 

 
a přímo na místě s nimi jednali o administrativních 
bariérách, které je omezují a vyslechli jejich 
návrhy na zlepšení.  
Po ukončení Peer Review zpracovali evaluační 
zprávu, kde uvedli svá zjištění a navrhli řešení, 
která budou základem pro zpracování akčního 
plánu a zavádění změn. 
  

Následující Peer Reviews projektu se budou 

konat:  

Hostitelský 
Region 

Datum Peer Review 

Birmingham 27.-29. září 2016 

Saxony-Anhalt listopad 2016 

USTI-Region prosinec 2016 

Florence leden 2017 

Anatoliki SA leden 2017 

Extremadura únor 2017 

Hajdú-Bihar březen 2017 

Genoa March 2017 

 

 
Meeting regionálních partnerů projektu v Ústeckém kraji se konal dne 25.5.2016 v Ústí 

nad Labem, na pozvání pracovního teamu projektu PURE-COSMOS se ho zúčastnili zástupci 

Krajské hospodářské komory, Univerzity J.E. Purkyně, Inovačního centra ÚK, regionální 

pobočky CzechInvest, oddělení podpory podnikání Ústeckého kraje. 

Projektový team představil zástupcům klíčových institucí projekt, jeho cíle a hlavní aktivity. Dále 

bylo vysvětleno a projednáno zapojení účastníků do projektu a jejich participace na aktivitách a 

přínos účasti na aktivitách v projektu a jeho výstupů pro jednotlivé instituce. 

Projektový team osvětlil účastníkům základní aktivity projektu – peer reviews, sběr a hodnocení 

good practices, transfer good practices a jejich využití pro zpracování Akčního plánu, bylo 

odsouhlaseno,že budou vybrány aktuální a reálné problémy i příklady dobré praxe, které budou 

vycházet přímo z informací poskytnutých MSP. (Osloveno cca 150 firem). 

Projektový team sestavil kontaktní list užší pracovní skupiny regionálních stakeholderů, které 

bude pravidelně informovat o postupu prací na projektu a kteří se aktivit projektu budou účastnit. 
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