Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů úřady veřejné správy
– 45 příkladů dobré praxe, 50 studijních návštěv – projekt PURE COSMOS pokračuje
Uběhly již dva z pěti let realizace projektu. Partneři projektu PURE COSMOS (podpořeného
z programu Interreg Europe) během této doby identifikovali 45 „good practices“ – příkladů
dobré praxe a uspořádali téměř 50 studijních návštěv v partnerských regionech.
Tyto aktivity položily základ pro zpracování Regionálních akčních plánů s cílem zvýšit
konkurenceschopnost start-upů a malých a středních podnikatelů (MSP).
Implementace projektu PURE COSMOS (Public authorities Role Enhancing Competitiveness
of SMEs - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních
podniků, spolufinancovaného z ERDF, programu INTERREG EUROPE) byla zahájena v dubnu
2016. Od této chvíle partneři z Itálie, Maďarska, Německa, Anglie, Řecka, České republiky
a Španělska aktivně spolupracují se svými regionálními „stakeholdery“ – klíčovými regionálními
institucemi, které působí v dané oblasti, s cílem definovat překážky rozvoje malých a středních
podniků a současně hledat a najít nové způsoby, jak zlepšit efektivitu podpory těchto podnikatelů
ze strany veřejné správy a zároveň snížit administrativní náročnost a odstranit překážky
soukromého podnikání.
Local stakeholder groups (LSG) – místní skupiny stakeholders, tj. institucí zainteresovaných
a pracujících v dané problematice, složené ze zástupců místních, regionálních a řídících institucí,
finančních zařízení, univerzit, obchodních komor, malých a středních podniků a politiků, jsou hlavní
silou podporující úspěšnou implementaci projektu. Akce projektu, tzv. Peer Reviews, které pořádal
každý partnerský region během prvního roku realizace projektu, daly možnost nominovaným
expertům setkat se se „stakeholdery“ a stanovit možná řešení a doporučení – všechna s cílem
zlepšit podnikatelské prostředí, tj. jeho transparentnost a důvěryhodnost.
Peer Review v Ústeckém kraji se konala 7. - 8. 12. 2016 v Ústí nad Labem, tématem bylo
zlepšení služeb poskytovaných regionálním podnikatelům, projednána byla snaha Ústeckého kraje
koordinovat podporu MSP formou založení a provozu tzv. One stop shop modelu. Dále byly řešeny
administrativní bariéry podnikání. Akce se zúčastnili zahraniční odborníci z Itálie, Anglie a Řecka.
V rámci projektu bylo pořádáno téměř 50 studijních návštěv, které umožnily jak partnerům projektu,
tak místním a regionálním účastníkům seznámit se s příklady ověřených postupů a řešení.
Tyto studijní návštěvy byly organizovány tak, aby umožnily účastníkům si vyměnit názory,
zkušenosti a know-how.
Zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili několika studijních návštěv zaměřených na zřízení a provoz
tzv. One stop shop – místa, které by na základě spolupráce a podpory regionálních subjektů
soustředilo a poskytovalo informace a podporu regionálním podnikatelům. Přínosem byly návštěvy
Growth Hub v Birminghamu v Anglii a OK Thess v Soluni v Řecku, s těmito institucemi Ústecký
kraj navázal spolupráci a postupy a vhodné systémy práce bude aplikovat v ústeckém regionu.
Good Practice Register – seznam příkladů dobré praxe zpracovaný experty projektu
je pravidelně aktualizován a v této chvíli obsahuje 45 inovativních řešení, která se týkají osmi
základních témat politiky: modelu one stop shop, government to business, digital by default,
efektivnější a transparentnější služby poskytované veřejnou správou, zvýšení digitální znalosti
partnerů a MSP, služby poskytované formou e-commerce. Příklady dobré praxe uvedené v registru
nepocházejí pouze z území partnerů projektu, ale také z ostatních zemí EU, uvedeny
jsou příspěvky z Walesu, Irka, Estonska a Dánska. Registr příkladů dobré praxe najdete
na webových stránkách: https://www.interregeurope.eu/purecosmos/library/#folder=250.

V této chvíli partneři projektu zahájili práce na zpracování Regionálních akčních plánů. Každý
partner bude pořádat Import Workshop. Cílem workshopů je transfer zkušeností z partnerských
institucí a jejich implementace v regionech partnerů, kteří o ně mají zájem. Workshopů se zúčastní
relevantní experti z partnerských regionů, tj. experti na otázky a problematiku, kterou si
partneři zvolili jako vhodnou pro import a její realizaci v regionu. Zahraniční experti pomohou
s přípravou a zpracováním akčních plánů a s procesem zavedení nové dobré praxe místním
a regionálním pracovníkům.

