
www.interregeurope.eu/purecosmos 
  

 

  

 

 

Hírlevél 
 

 
 

2. szám 
2017. március 

 
 
 
 
 

 
Tartalom 

 
PURE COSMOS 
Peer Review 
rendezvények        
 
Birmingham 
 
Magdeburg 
 
Usti 
 
Florence 
 
Thessaloniki 
 
PURE COSMOS 
Tanulmányutak 
 
Következő lépések 
 
Tekintse meg 
frissített Jó Gyakorlat 
Gyűjteményünket! 
 
Kövesse közösségi 
média oldalainkat! 
 

Kapcsolat 
 
Vezető Partner 
 
Enrica Spotti 
Genova Önkormányzata 
espotti@comune.genova.it 
 
Mariagiovanna Laudani 
mg@purecosmos.eu 
 
Tim Cordy 
tim@purecosmos.eu 
 

 
Kommunikációs 
felelős 
 
Melinda Mátrai 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
melinda.matrai@hbmo.hu 

Tisztelt Olvasó! 

Egy igen produktív és tartalmas második félév áll mögöttünk a PURE COSMOS 
projektben – a partnerek aktív együttműködésének köszönhetően 5 szakértői 
értékelésre (Peer Review) került sor, megvitatva a KKV-k növekedési kapacitását 
befolyásoló tényezőket a finanszírozástól kezdve az elektronikus 
szolgáltatásokon át a beszerzésekig, támogató szolgáltatásokig. A szakértői 

értékelések lehetővé tették a régiók döntéshozóinak, szakembereinek európai szintű közös 
gondolkodását, ötletek és már sikeresnek bizonyult gyakorlati megoldások széles körű 
megismerését és megismertetését annak érdekében, hogy a kkv-k számára kínált lehetőségek 
javulhassanak, egyben tisztán lássuk, hogyan tehetnénk a jelenleg alkalmazott eljárásokat 
még hatékonyabbá, fókuszáltabbá és naprakészebbé. 

Mint projekt partnerek, elkötelezetten próbálunk még többet tenni, felismerve, hogy a kkv-k 
jelentik a regionális gazdasági növekedés gerincét egy olyan korszakban, melyben a közszféra 
költségvetése egyre szűkül; ezért célunk, hogy megkönnyítsük és előmozdítsuk a kkv-k 
innovációját és felgyorsítsuk az ezt segítő szakpolitikákat, kezdeményezéseket. 
Birminghamben például az üzleti szereplők 98%-a kkv, melynek 90%-át a mikrovállalkozások 
jelentik, miközben a kkv-k csődjének kockázata még mindig relatíve magas. A szűkös pénzügyi 
és humán erőforrásokhoz való nehéz hozzáférés korlátozza a kkv-k helyi, nemzeti és 
nemzetközi szintű hatékony működését biztosító képességeket, valamint megnehezíti a 
növekedést és/vagy a versenyelőny megszerzését. 

A szakértői értékeléseket ebben a félévben két tanulmányút követte. E látogatások lehetővé 
tették a vállalkozások működését megkönnyítő egyablakos rendszer mélyebb megismerését, 
miközben lehetőség nyílt a kezdeti hibák minimalizálását segítő és a vállalkozói aktivitást 
ösztönző struktúrák tanulmányozására is. Érdeklődve várjuk e munka további szakaszait.  

Annette C. King, innovációs menedzser, Birmingham Városi Tanács 
 

Herein you can read a short description about the peer reviews organized so far and if you 
are interested in them in detail please check each report on our website. 

Peer Review, Birmingham 

A Birminghamben megrendezett szakértői értékelés (Peer 
Review) fókuszában a régióban működő kkv-k munkáját 
érintő kihívások, a növekedésüket gátló akadályok álltak. 
Bemutatásra került Birmingham Városi Tanács és a régiós 
partnerek e téren végzett munkája és annak hatásai. 
Meghatározásra kerültek azok a tényezők, melyek segíthetik 
a regionális közigazgatás fejlesztését a kkv-k támogatását, 
azok versenyképességének növelését illetően. 

Peer Review, Magdeburg – Egyszerűség, átláthatóság és automatizált folyamatok a 
finanszírozási folyamatokban 

Melyek a digitális finanszírozási folyamatok megvalósítását érintő kihívások és akadályok? 
Milyen lehetséges új megközelítések léteznek a finanszírozási folyamatok digitalizálására? 
Milyen jó gyakorlatok, eljárások állnak rendelkezésre? E kérdések álltak a Szász-Anhalti 
Fejlesztési Bank által 2016. november 28-30. között megrendezett szakértői értékelés 
középpontjában. 

Peer Review, Ústí Régió – Vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások támogatása 

Az Ústí nad Labem-ben, a régió fővárosában megrendezett szakértői értékelés feltárta a régió 
legjelentősebb problémáit: magas munkanélküliség, agyelszívás, régi iparágak és 
nagyvállalatok uralkodása, alacsony szintű innovációs képességek. Áttekintésre kerültek a 
régiós vállalkozások potenciális támogatási lehetőségei, a releváns regionális szereplők 
tevékenységeinek koordinációja. A résztvevők egyebek mellett megvitatták a közigazgatást 
érintő problémákat és jelentősebb terheket is. 
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Peer Review, Firenze – Hitelezési és egyéb lehetőségek elérése kkv-k számára  

Hogyan csökkenthető a bürokrácia a kkv-k hitelhez való hozzáférése terén? Melyek a kkv-k 
pályázási eljárásaival kapcsolatos legjelentősebb akadályok? Hogyan egyszerűsíthetők a 
finanszírozási folyamatok? Melyek a legsikeresebbnek tűnő jó gyakorlatok? E kérdések 
megválaszolását tűzte ki célul a 2017. január 19-én Firenzében megrendezett szakértői értékelés. 

Peer Review, Közép-Macedónia Régió – Start-upok ösztönzése, közbeszerzési és 
finanszírozási eljárások digitalizálása 

Hogyan javítható a kkv-k felé történő információáramlás és a kkv-k közbeszerzésekhez való 
hozzáférése? Hogyan juttatható el az információ az elektronikus megoldásokban kevésbé jártas, 
idősebb korosztályt képviselő üzletemberek felé? Hogyan támogassuk a fiatalabb generációt a 
cégalapításban? Hogyan fejleszthetők a jelenlegi Támogató Központok? Öt birminghami, firenzei, 
genovai, usti nad labemi és szász-anhalti szakértő fogalmazta meg javaslatait a 2017. január 31 
február 1. között Közép-Macedóniában megrendezett szakértői értékelésen.  

Következő lépések 

Az elkövetkezendő hetekben 3 szakértői értékelés kerül megrendezésre.  

A március 29-30-án Genovában tartandó Peer Review által az olasz partner a Pago L@PA 

Rendszer szélesebb körű megismertetését szeretné hatékonyabbá tenni, javítani kívánja a 

köztisztviselők digitális és kommunikációs képességeit, ösztönözni szeretné az üzleti szereplők 

és a lakosság digitális készségeinek fejlesztését, és be kívánja vonnia helyi szolgáltatókat is a 

fizetési szolgáltatások rendszerébe. 

A Katalán Kormány szervezi a 7. szakértői értékelést április 4-5-én Barcelonában. 
Javaslatokat várnak a jelenlegi eljárásaik vállalkozóbaráttá tételéhez.  
Az utolsó Peer Review megrendezésére Debrecenben kerül sor április 11-12-én a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat szervezésében; a fő téma a kkv-k és a közigazgatási szereplők közti 
kommunikáció javítása, a célcsoportok hatékony elérése lesz. 

A 3. Projekt Menedzsment Csoport Ülést követően Magdeburgban kerül megrendezésre a 3. 
Tanulmányút 2017. május 17-18-án a Szász-Anhalti Regionális Fejlesztési Bank 
szervezésében. 

Kövesse közösségi média oldalainkat! 

Ne feledje rendszeresen követni legfrissebb dokumentumainkat és híreinket  
a projekt honlapján!  
Facebook és Twitter oldalunk is friss információkkal szolgál: 

https://twitter.com/pure_cosmos; https://www.facebook.com/purecosmos 

 
 

PURE COSMOS Tanulmányutak 

Ebben a félévben két szakmai tanulmányút került megrendezésre.  

Az elsőt a Firenzei Önkormányzat szervezte 2017. február 23-24-én, témája az “Egyablakos 
rendszer: koordinált és központosított rendszer a kkv-k támogató szolgáltatásainak kezelésére” 
volt. A téma szerepel a Pure Cosmos Jó Gyakorlat Gyűjteményben is.  

A 2. tanulmányút március 21-22-én Thessalonikiben került megrendezésre “Inkubátorok és 
Vállalkozás Támogató Struktúrák” címmel. A résztvevő partnereknek lehetősége nyílt az “OK-
THESS pre-inkubátor” és az ErganiCenter megtekintésére is.  
 

Tekintse meg frissített Jó Gyakorlat Gyűjteményünket! 

A frissített Jó Gyakorlat Gyűjtemény 21, különböző témákat érintő jó gyakorlatot tartalmaz, köztük 
a G2B (kormányzat-vállalkozás), digital-by-default, kkv-k digitális képességeinek erősítése, e-
kereskedelem, stb. Keresse honlapunk ‘Könyvtár’ szekciójában! 
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