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Vážený čtenáři, 

třetí semestr realizace projektu PURE COSMOS byl pracovně náročný pro všechny 
jeho partnery. Partneři shromáždili 45 příkladů dobré praxe, zaměřených na zlepšení podpory 
podnikatelů ve svých regionech. V dubnu se uskutečnily 2 Peer Review, pořádané 
regionálními vládami Katalánska a Hajdú-Bihar, konaly se ve městech Debrecen a Barcelona. 
Experti z partnerských zemí studovali příklady dobré praxe zaměřené na možnosti veřejného 
financování malých a středních podniků v Magdeburgu, Birminghamu a Myrthr Tydfil, 
prezentovány byly systémy Growth Hub a E-Compliance System. 
Podrobné informace o činnosti za posledních 6 měsíců viz níže.  
 

V pořadí 7. Peer Review projektu se 

konala v Barceloně 4. a 5. dubna 2017. 

Barcelona usiluje o zlepšení digitálních 

služeb platformy, která poskytuje 

podnikatelům službu One Stop Shop, 

soustředí se tedy na dobré praxe týkající 

se systému One Stop Shop, kde 

podnikatelé naleznou informace vztahující 

se k formálním postupům a další 

informace potřebné k zahájení podnikání. 

 

 Peer review v Barceloně – zjednodušení administrativních procesů pro podnikatele

 

 Peer Review v Debrecenu – digitální dovednost a služby

 
Peer Review projektu PURE COSMOS 

v Maďarsku proběhla ve dnech 11. a 12. 

dubna 2017. Regionální vláda Hajdú-Bihar 

usiluje o zlepšení komunikace mezi MSP 

a veřejnou správou a jejími úřady, 

digitálních dovednosti podnikatelských 

subjektů a zvýšení počtu IT nástrojů 

využívaných MSP a rozšíření služeb e-

governmentu. Na závěr dostali členové 

týmu možnost uvést příklady, které by 

maďarské kolegy motivovaly a podpořily 

zúčastněné v úsilí postupovat v souladu s 

implementací digitální agendy EU. 

  Studijní návštěva Magdeburgu – Modely financování MSP regionální bankou

 

Jakým způsobem zpracovat schéma financování? Jak poskytovat odpovídající informace 
o možnostech veřejného financování MSP? Jakou cestou poskytnout navrženým projektům 
odpovídající finanční řešení? Tyto klíčové otázky byly zodpovězeny během studijní návštěvy 
pořádané Investiční bankou Saska-Anhaltska (Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(IB, Development Bank of Saxony-Anhalt) 17. května 2017. 
Investiční banka Saska-Anhaltska prezentovala modely financování MSP ze své pozice 
prostředníka mezi MSP a veřejnou správou. Partneři projektu ze Španělska, Itálie, Řecka, 
České republiky a Maďarska využili příležitosti seznámit se s úlohou banky jako veřejného 
subjektu. Současně navštívili místní MSP a diskutovali s místními podnikateli. 
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Studijní návštěva Birminghamu - Growth Hub, ochrana a zajištění údajů 

19. září 2017 byly představeny 3 příklady dobré praxe v 
Birminghamu: Growth Hub, elektronické portály pro veřejné 
zakázky – FinditinBirmingham, Intend, Gov Portal – a opatření 
pro ochranu údajů. 
Přístup prezentovaný Growth Hub vychází z faktu, že každý 
MSP čelí počtu různých problémů, a to nejen ve fázi 
svého založení. Sám Hub nemá samozřejmě přehled o všem, 
co MSP potřebuje, ale snaží se kontaktovat MSP s partnery 
a subjekty, kteří mu mohou operativně pomoci a poskytnout 
mu pomoc a podporu při řešení jeho problému. 
Velmi přínosná se jeví také idea tzv. “Assist Diagnostic Form” 
(formulář pro stanovení problému), kde jsou uvedeny dotazy 
a postup při požadování podpory. Jednání o dostupnosti 
financování, popis dostupné podpory Growth Hub a přijatých 
indikátorů pro její získání byl vyčerpávající. 

 Studijní návštěva ve Walesu – Experiences on digital customer processes

Studijní návštěva ve Walesu se konala 20. – 21. září 2017 a účastníkům byl prezentován vládní 

IT systém, který je v souladu s fondy ESI.  

 

 Ocenění “European Public Sector” systému “One Stop Shop” Katalánska

One Stop Shop Katalánska byl oceněn jako evropská 

“Good Practice” a dostal se do finále European Public Sector Award 

(EPSA) 2017, ceny byly uděleny v Maastrichtu 20. a 22. listopadu 

2017. 

  
Prvním vyhodnocením EPSA prošlo 145 žádostí, hodnotili je externí a nezávislí evaluátoři 

(z akademické i praktické sféry a konzultanti). Katalánský One Stop Shop a dalších 33 projektů 

bylo vyhodnoceno jako dobrá praxe, a tak obdržely certifikát „Best Practice“. Těchto 33 příkladů 

dobré praxe představuje nová řešení postupů a problémů, jako jsou ekonomická problematika, 

nízký ekonomický růst, vysoká nezaměstnanost, nepřiměřená migrace, slabá důvěra 

ve veřejnou správu, bezpečnost, klimatické změny a další. Katalánský One Stop Shop byl 

vyhodnocen společně s dalšími třemi příklady evaluátory v Maastrichtu, kde se hodnotitelé 

sešli, aby vyhodnotili a stanovili projekty k předložení EPSA 2017 pro udělení ceny „Best 

Practice Certificate“ (BPC). 

Ceny udělil EPSA tým 22. listopadu 2017 v Maastrichtu.  
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