Ocenenie Podnikateľský región roka 2019
Ako sa prihlásiť?
Čo je EER?
Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je iniciatívou Výboru regiónov, ktorá vyhľadáva a oceňuje
regióny a mestá EÚ s výnimočnými podnikateľskými stratégiami zameranými na budúcnosť,
a to bez ohľadu na ich veľkosť, úroveň blahobytu alebo osobitné právomoci. Územiam
s najdôveryhodnejšou, najviditeľnejšou, najvýhľadovejšou a najsľubnejšou politickou stratégiou sa
na konkrétny rok udelí označenie „Podnikateľský región roka“.
Zámer tejto iniciatívy je dvojaký:



prispieť k zavádzaniu iniciatívy Small Business Act (SBA) v partnerstve,
ukázať optimálne využitie európskych a iných verejných fondov orientovaných na rozvoj
podnikateľskej politiky v rámci regiónu.

Prostredníctvom iniciatívy EER Výbor regiónov prispieva k uplatňovaniu zásad SBA na regionálnej
a miestnej úrovni a k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Označenie EER je príležitosťou pre
miestnych a regionálnych aktérov ukázať kľúčovú úlohu MSP a podnikateľov, ktorú zohrávajú pri
posilňovaní odolnosti hospodárstva. Využitím ich potenciálu vytvárať rast a pracovné miesta
umožňuje označenie EER regiónom EÚ pokračovať cestou hospodárskeho oživenia.
Podporou regionálnych spoločenstiev s označením EER, v ktorých sú zastúpení tak regionálni, ako aj
miestni aktéri, táto iniciatíva nasleduje prístup viacúrovňového riadenia. EER poskytuje tvorcom
politiky a zainteresovaným stranám silný impulz, aby spoločne rozvíjali stratégie na implementáciu
zásad SBA, ako sú: „vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia rásť“, „najskôr myslieť
v malom“, „zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP“ a „podporovať MSP tak,
aby mohli ťažiť z rastúcich trhov“. EER teda pomáha vytvárať podnikateľské, dynamické a ekologické
regióny v celej Európe.
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Ocenenie EER doteraz získalo dvadsaťštyri európskych územných celkov:









rok 2011: Brandenbursko (Nemecko), County Kerry (Írsko) a Murcia (Španielsko),
rok 2012: Katalánsko (Španielsko), Helsinki-Uusimaa (Fínsko) a Trnava (Slovensko),
rok 2013: Nord-Pas de Calais (Francúzsko), Južné Dánsko a Štajersko (Rakúsko),
rok 2014: Flámsko (Belgicko), Marche (Taliansko) a Severné Brabantsko (Holandsko),
rok 2015: Lisabon (Portugalsko), Severné Írsko (Spojené kráľovstvo) a Valencia (Španielsko),
rok 2016: Glasgow (Spojené kráľovstvo), Lombardsko (Taliansko) a Malopoľsko (Poľsko),
rok 2017: Extremadura (Španielsko), Dolné Rakúsko (Rakúsko), Západné Grécko (Grécko).
rok 2018: Stredné Macedónsko (Grécko), Ile-de-France (Francúzsko) a Severná a západná oblasť
(Írsko).

Ocenenie EER vytvoril Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu
Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zainteresovaných
strán na úrovni EÚ, ako sú UEAPME, Eurochambres a Social Economy Europe.
Výbor regiónov 23. novembra 2017 vyzval na predkladanie prihlášok do súťaže o ocenenie EER
2019. Prihlášky možno podávať do 17. apríla 2018.
Ako sa prihlásiť?
Zašlite prihlášku, ktorej súčasťou musí byť:




prihlasovací formulár spolu s informačným prehľadom o regióne uchádzača, náčrt jeho
politického plánu, popis plánovaného mechanizmu riadenia na zabezpečenie účinnej
implementácie činností EER, ako aj akčný plán a plán v oblasti komunikácie,
vyhlásenie o politickom záväzku, ktoré dokazuje, že stratégia EER má podporu politickej úrovne
(t. j. regionálneho zhromaždenia, regionálnej vlády alebo iného oprávneného orgánu).

Prihlasovací formulár je k dispozícii na stiahnutie na stránke EER www.cor.europa.eu/eer.
Hodnotiace kritériá
Prihlášky budú vyhodnotené podľa týchto kritérií:
1) Politická vízia a záväzok
 V prihláške sa preukazuje politická vízia realizácie iniciatívy „Small Business Act”
pre Európu v príslušnom regióne, ktorá je zameraná na budúcnosť. Táto vízia by sa mala
podľa potreby zameriavať na súčasné priority SBA a na zásady súvisiacich politických
iniciatív, ako je napríklad akčný plán pre podnikanie 2020 či zelený akčný plán pre MSP.
 Prihláška vychádza z realistického posúdenia silných a slabých stránok daného územného
celku (analýza SWOT) a jeho priamych právomocí v súvislosti s desiatimi zásadami SBA.
Členovia poroty zohľadnia kontext a špecifickú východiskovú situáciu každého uchádzača.
 Politická vízia preukazuje jasný prínos ocenenia EER pre daný územný celok, ako aj pre
jeho vlastnú tvorbu politiky.
 Územné ciele EER sú zakotvené v stratégii regionálneho rozvoja a prispievajú k dosiahnutiu
cieľov stratégie Európa 2020.
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Príslušné politické orgány preukazujú silnú a vierohodnú angažovanosť uplatňovať stratégiu
EER v danom regióne.

2) Viacúrovňové riadenie, partnerstvo a spolupráca
 Stratégia EER je vypracovaná a uplatňuje sa v súlade s prístupom viacúrovňového riadenia,
ktorý zahŕňa nižšie úrovne (obce atď.) a podľa možnosti aj celoštátnu úroveň.
 Do vypracovávania a realizácie stratégie EER je zapojený celý rad relevantných subjektov
vrátane hospodárskych a sociálnych partnerov, vzdelávacích a výskumných inštitúcií
a občianskej spoločnosti.
 Existuje preukázateľná vôľa vymieňať si osvedčené postupy s inými regiónmi a rozvíjať
konkrétne iniciatívy v oblasti spolupráce s ďalšími regiónmi, ktorým bolo udelené
ocenenie EER.
3) Realizácia
 Stratégia zahŕňa konkrétne opatrenia zamerané na uplatňovanie zásad SBA, ktoré spadajú do
právomocí daného územného celku, prostredníctvom iniciatívy EER a nie je len zhrnutím
existujúcich politických opatrení.
 Uplatňovanie opatrení EER je v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných a zahŕňa
účinné mechanizmy monitorovania a prijímania nadväzujúcich opatrení.
 Sú vypracované ukazovatele umožňujúce posudzovať pokrok v realizácii.
 V prihláške sú uvedené opatrenia na zabezpečenie optimálneho využívania európskych
štrukturálnych a investičných fondov a ďalších verejných financií.
 V prihláške treba uviesť, ako sa opatrenia EER budú uplatňovať aj po uplynutí roka,
na ktorý sa ocenenie EER vzťahuje.
 Plánované opatrenia zohľadňujú v rámci možností tie rozmery politiky pre MSP, ktoré
podporujú sociálne, environmentálne a inovatívne aspekty a udržateľný rast.
4) Komunikácia
 Súčasťou prihlášky je ambiciózny a presvedčivý plán v oblasti komunikácie so špecifickými
činnosťami na najvyššej úrovni, ktoré sa zameriavajú na všetky hlavné cieľové skupiny
(vrátane MSP a ďalších relevantných subjektov).
 Ocenenie EER sa bude využívať na propagáciu politiky daného územného celku v rámci
neho aj na úrovni EÚ.
 Plánované opatrenia v oblasti komunikácie prispejú k zvýšeniu viditeľnosti EÚ a VR.
Podmienky účasti
O ocenenie EER sa môžu uchádzať všetky územné celky EÚ na nižšej než národnej úrovni členského
štátu, ktoré majú právomoci na politickej úrovni a dokážu realizovať celkovú podnikateľskú víziu,
a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo či konkrétne právomoci. Nie je rozhodujúce, či daný
územný celok disponuje legislatívnymi právomocami alebo nie. Porota EER zohľadní rozpočet
každého uchádzača, jeho špecifiká štrukturálneho či územného charakteru a východiskovú
hospodársku situáciu. O ocenenie sa môžu aj naďalej uchádzať územné celky, ktoré už sú úspešné, ako
aj tie, ktoré síce v súčasnosti zaostávajú, no prijali záväzok, že uskutočnia zmeny potrebné na rozvoj
svojho podnikateľského potenciálu.
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Regióny sú definované v najširšom zmysle vrátane spoločenstiev, autonómnych oblastí,
departementov, spolkových krajín, provincií, grófstiev, metropolitných oblastí, veľkých miest, ako aj
cezhraničných územných celkov s právnou subjektivitou, ako sú EZÚS či euroregióny. Záujemcovia,
ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, musia mať potrebnú politickú právomoc na vykonávanie komplexnej
politickej stratégie zameranej na uplatňovanie niektorých alebo všetkých zásad SBA. Obzvlášť vítané
sú prihlášky miest a cezhraničných regiónov.
Harmonogram




23. novembra 2017:
17. apríla 2018:
4. a 5. júla 2018:

výzva na predkladanie prihlášok na ocenenie EER za rok 2019
koniec lehoty na podávanie prihlášok
slávnostné udeľovanie ocenení EER 2019

Prihlášku do súťaže o ocenenie EER 2019 spolu s vyhlásením o politickom záväzku zašlite prosím emailom na adresu: eer-cdr@cor.europa.eu
Termín predkladania prihlášok: utorok 17. apríla 2018
Ďalšie informácie:

www.cor.europa.eu/eer
eer-cdr@cor.europa.eu
_____________
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