„Európai vállalkozói régió” (EVR) díj 2019
Hogyan lehet jelentkezni?
Mi az EVR?
Az „Európai vállalkozói régió” (EVR) díj a Régiók Bizottsága kezdeményezése, amely feltérképezi és
kitünteti a kiemelkedő, előretekintő vállalkozói stratégiákkal rendelkező uniós régiókat és
városokat, függetlenül azok méretétől, gazdagságától vagy hatásköreitől. A leginkább hiteles,
figyelemfelkeltő, előremutató és ígéretes politikai stratégiát kidolgozó térségek megkapják az
„Európai vállalkozói régió” (EVR) címet az adott évre.
A kezdeményezésnek kettős célja van:



a kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) végrehajtásához partnerség keretében való
hozzájárulás,
a régión belüli vállalkozáspolitika fejlesztését célzó uniós és más közfinanszírozás optimális
felhasználásának bemutatása.

A Régiók Bizottsága (RB) az EVR-en keresztül hozzájárul az SBA-alapelvek elfogadottá tételéhez
regionális és helyi szinten, továbbá az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. Az EVR cím
lehetőséget nyújt arra, hogy a helyi és regionális szereplők bemutassák, hogy a kkv-k és a vállalkozók
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gazdaság ellenálló képességének az erősítésében. Azáltal, hogy
javítja a vállalkozások növekedés- és munkahelyteremtő képességét, az EVR cím lehetővé teszi, hogy
az EU régiói továbbhaladjanak a gazdasági fellendülés útján.
Az EVR-rendszer – a regionális EVR-közösségek támogatásával, melyekben mind a regionális, mind
a helyi szereplők képviseltetik magukat – a többszintű kormányzáson alapuló megközelítést követi.
Az EVR komoly impulzussal szolgál a politikai döntéshozók és érintettek számára ahhoz, hogy
közösen dolgozzanak ki stratégiákat az olyan SBA-alapelvek végrehajtására, mint például a
következők: „A vállalkozók boldogulását elősegítő környezet megteremtése”, „Gondolkozz először
kicsiben”, „A közigazgatási rendszerek hozzáigazítása a kkv-k igényeihez” és „A kkv-k ösztönzése és
támogatása a piacok növekedéséből származó előnyök kiaknázása érdekében”. Az EVR így elősegíti
vállalkozó szellemű, dinamikus és környezetbarát régiók kialakulását szerte Európában.
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Eddig huszonnégy régió nyerte el a címet:









2011: Brandenburg (Németország), Kerry grófság (Írország) és Murcia (Spanyolország),
2012: Katalónia (Spanyolország), Helsinki-Uusimaa (Finnország) és Trnava (Szlovák
Köztársaság),
2013: Nord-Pas de Calais (Franciaország), Dél-Dánia és Stájerország (Ausztria),
2014: Flandria (Belgium), Marche (Olaszország) és Észak- Brabant (Hollandia),
2015: Lisszabon (Portugália), Észak-Írország (Egyesült Királyság és a Valenciai régió
(Spanyolország),
2016: Glasgow (Egyesült Királyság) Lombardia (Olaszország) és Małopolska (Lengyelország),
2017: Extremadura (Spanyolország), Alsó-Ausztria (Ausztria), Nyugat-Görögország
(Görögország),
2018: Közép-Makedónia (Görögország), Ile-de-France (Franciaország) és Írország északi és
nyugati régiója.

Az EVR címet a Régiók Bizottsága az Európai Bizottsággal együttműködve, valamint az Európai
Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és olyan uniós szintű szereplők
támogatásával hozta létre, mint a UEAPME, az Eurochambres és a Social Economy Europe.
A Régiók Bizottsága 2017. november 23-án kiírta a pályázati felhívást a 2019-es EVR-címre. A
pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 17.
Hogyan lehet jelentkezni?
Küldje el jelentkezését, amely a következőket tartalmazza:




jelentkezési lapot, amely a következőkből áll: a pályázó terület adatai, politikai jövőképének
vázlata, az EVR-intézkedések hatékony végrehajtását szolgáló, tervezett kormányzási
mechanizmus leírása, valamint cselekvési terv és kommunikációs terv,
politikai kötelezettségvállalási nyilatkozatot, amely kimondja, hogy a terület EVR-stratégiáját a
politikai vezetés (pl. regionális közgyűlés, regionális kormányzat vagy egyéb felhatalmazott
politikai testület) támogatja.

A jelentkezési lap letölthető az EVR honlapjáról: www.cor.europa.eu/eer.
Értékelési kritériumok
A pályázatokat a következő kritériumok szerint értékeljük:
1) Politikai elképzelés és elkötelezettség
 A pályázat jövőcentrikus politikai elképzelésről tanúskodik az európai kisvállalkozói
intézkedéscsomagnak az adott területen történő végrehajtására vonatkozóan, amely az adott
helyzetnek megfelelően az SBA jelenlegi prioritásaira és a kapcsolódó politikai
kezdeményezések – például a „Vállalkozás 2020” cselekvési terv vagy a kkv-kat érintő zöld
cselekvési terv – alapelveire koncentrál.
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A pályázat a szóban forgó terület erősségeinek és gyenge pontjainak realisztikus elemzésére
(SWOT-elemzés), valamint a tíz SBA-alapelv kapcsán meglévő közvetlen hatásköreire épül.
A zsűri tagjai figyelembe veszik a körülményeket és az egyes pályázók sajátos kiinduló
helyzetét.
A politikai elképzelésből kitűnik, hogy az EVR-díj egyértelmű hozzáadott értéket jelent a
terület számára, többek közt az ottani politikaalkotás szempontjából.
A területre vonatkozó EVR-célok egy regionális fejlesztési stratégiába ágyazódnak, és
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.
Az illetékes politikai szervek erős és hiteles elkötelezettséget mutatnak az EVR-stratégia
területen történő megvalósítása iránt.

2) Többszintű kormányzás, partnerség és együttműködés
 Az EVR-stratégia előkészítése és végrehajtása a többszintű kormányzás megközelítése
alapján történik, bevonva az alsóbb szinteket (települések stb.) és ahol lehetséges, a nemzeti
szintet is.
 Az EVR-stratégia kidolgozásába és végrehajtásába bevonják az érintett szereplők széles
körét, például a gazdasági és szociális partnereket, az oktatási intézményeket és a
kutatóintézeteket, illetve a civil társadalmat.
 Kinyilvánította szándékát a bevált gyakorlatok más régiókkal való megosztására és arra,
hogy konkrét kezdeményezéseket dolgozzanak ki a más EVR-régiókkal való
együttműködésre.
3) Megvalósítás
 A stratégia olyan, konkrét lépéseket tartalmaz az SBA alapelveinek az EVR-rendszeren
keresztül történő érvényesítésére, amelyek az adott terület hatáskörébe tartoznak, és amelyek
nem csupán a már meglévő politikák szintézisei.
 Az EVR-hez kapcsolódó lépések megvalósítása a jó kormányzás elveit követi, és hatékony
monitoring- és nyomonkövetési mechanizmusokat is magában foglal.
 Mutatószámokat határoznak meg, amelyek alapján a végrehajtás előrehaladása mérhető.
 A pályázat intézkedéseket tartalmaz az európai strukturális és beruházási alapok és más
közfinanszírozások optimális felhasználásának biztosítására.
 A pályázatból kitűnik, hogy az EVR-rel kapcsolatos fellépések az EVR-éven túl is
fenntarthatók lesznek.
 Az előirányzott lépések, ahol csak lehet, figyelembe veszik a kkv-politika szociális,
környezetvédelmi, innovációs és a fenntartható növekedést elősegítő aspektusait.
4) Kommunikáció
 A pályázat ambiciózus és meggyőző kommunikációs tervet tartalmaz, konkrét és magas
szintű fellépésekkel, amelyek a fő célcsoportokra (többek közt a kkv-kra és más kapcsolódó
szereplőkre) irányulnak.
 Az EVR címet felhasználják a terület politikájáról szóló kommunikációban, mind az adott
területen belül, mind uniós szinten.
 A tervezett kommunikációs lépések javítják az EU és az RB ismertségét.
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Pályázati feltételek
Az EVR címet – méretétől, gazdagságától és konkrét hatásköreitől függetlenül – minden olyan
tagállaminál alacsonyabb szintű uniós terület elnyerheti, amely szakpolitikai hatáskörökkel
rendelkezik, és képes egy átfogó vállalkozói jövőkép megvalósítására. Nem szempont, hogy az adott
terület rendelkezik-e jogalkotási hatáskörrel vagy sem. Az EVR zsűrijének figyelembe kell vennie az
egyes pályázók költségvetését, sajátos strukturális vagy területi nehézségeit és gazdasági kiinduló
helyzetét is. A cím egyaránt nyitott marad a már sikeres, illetve a jelenleg még fejletlenebb, de a
vállalkozói potenciál fejlesztéséhez szükséges változtatások végrehajtása iránt elkötelezett területek
számára.
A „régiók” a lehető legszélesebb értelemben értendők: ide tartoznak a települések, az autonóm
közösségek, tartományok, megyék, agglomerációk, nagyvárosok, valamint az olyan, jogi
személyiséggel rendelkező, határokon átnyúló területek, mint például az EGTC-k vagy az eurorégiók.
A részvételhez a pályázónak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges politikai hatáskörökkel, hogy végre
tudjon hajtani egy olyan, átfogó politikai stratégiát, amely az SBA néhány vagy valamennyi
alapelvének általános érvényesítésére irányul. Különösen ösztönözzük a városok és a határokon
átnyúló régiók jelentkezését.
Menetrend




2017.
november a 2019-es EVR-pályázat kiírása
23.:
2018. április 17.:
a pályázatok benyújtásának határideje
2018. július 4–5.:
EVR 2019 díjátadó

Kérjük, hogy az EVR 2019 címre irányuló pályázatát és az írásos kötelezettségvállalási nyilatkozatot
e-mailben nyújtsa be a következő címre: eer-cdr@cor.europa.eu
Jelentkezési határidő: 2018. április 17., kedd
További információk: www.cor.europa.eu/eer
eer-cdr@cor.europa.eu
_____________
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