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BE VEZETÉS
Ennek az ismertetőnek a célja helyes gyakorlatok elterjesztése és a tapasztalatcsere elősegítése Európában. Az ebben az ismertetőben leírt 40 helyes gyakorlat példaként szolgál azokra a különféle sikeres
módszerekre, amelyekkel az állam segíti az európai kis- és középvállalkozásokat. Az esetek kiválasztása
a Kisvállalkozások Európai Chartájában lefektetett, a helyes gyakorlatok cseréjére vonatkozó elv alapján történt.

Kisvállalkozások Európai Chartája1
A 2000-ben rendezett lisszaboni Európai Tanács felkérésére elkészített Kisvállalkozások Európai Chartája támogatja a kisvállalkozásokat, különösen azáltal, hogy javítja ezek jogi és igazgatási környezetét. A nyílt koordináció alapján a Charta felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tíz meghatározó
területen tegyenek lépéseket.
Hatéves fennállása során a Charta a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politika központi dokumentumává vált. Jelenleg a Charta 44 ország számára jelent referenciakeretet, továbbá használják
regionális szakpolitikai döntések meghozatalához is. Öt EU-régió már csatlakozott a Chartához, és
további hét jelezte érdeklődését, hogy azt a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politika alapjaként
használná.
A Charta elkészítése óta a Bizottság éves jelentéseket tesz közzé, melyek ismertetik, mennyire valósultak meg a Charta célkitűzései. 2005-től kezdődően a tagállamok tevékenységéről szóló ilyen jelentés beépült a megújult lisszaboni folyamatról2 szóló jelentésekbe. A lisszaboni jelentéseken keresztül elérhető, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politikáról szóló információk azonban jellegüket
tekintve meglehetősen általánosak.
A lisszaboni jelentések kiegészítéseként a Charta referenciakeretként szolgál a helyes gyakorlatok
cseréjére és az egymástól való tanulásra.

1

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index_en.htm

2

http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
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A 2005–2006-os tevékenység kiemelt területei
Minden évben kiemelt szerepet kap a Charta néhány kiválasztott területe, a tagállamokkal folytatott
egyeztetés alapján. A helyes gyakorlatok meghatározását és cseréjét célzó, a Charta alapján végzendő
2005–2006-os tevékenységben a következő három terület kapott kiemelt ﬁgyelmet:
1. az egységes piac lehetőségeinek jobb kihasználása, különösen a jogszabályokról és szabványosításról szóló információkhoz való jobb hozzáférés,
2. üzleti támogatás, különösen a vállalkozások indításához és átadásához, és
3. sikeres modellek az e-üzletben, különösen az azt támogató intézkedések, hogy a kis- és középvállalkozások lépjenek be az e-üzletbe.
A tagállamok, Norvégia, Bulgária és Románia vettek részt ebben a tevékenységben, és összesen 155
eset ismertetését javasolták. Ezeket az országokat felkérték, hogy konzultáljanak saját országuk gazdasági szervezeteivel, mielőtt benyújtanák a javaslataikat. Az ebben az ismertetőben kiemelt 40 javasolt
helyes gyakorlat olyan kezdeményezéseket jelent, amelyek valószínűleg különösen hasznosak lesznek
tagállami szinten, és amelyek más országok érdeklődésére is számot tarthatnak. A javasolt helyes gyakorlatok teljes felsorolása a következő weboldalon található:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/goodpractice.htm.
Az ismertető első három fejezete a fenti három kiemelt területen használható kiválasztott helyes gyakorlatokat mutatja be, a negyedik fejezet pedig a Charta nem kiemelt területein javasolt helyes gyakorlatokat sorolja fel.

Tanulás egymástól
A Kisvállalkozások Európai Chartájának egyik sikere, hogy lehetővé tette a részt vevő országoknak az
egymás helyes gyakorlataiból való tanulást. 2004-ben a tagállamok 23 olyan esetről számoltak be, ahol
a saját politika továbbfejlesztését más tagállamokból származó elképzelésekre és tapasztalatokra alapozták. A jelenlegi tevékenység során 27 ilyen eset fordult elő részt vevő országok körében.
Belgium például a Socamut garanciavállaló szervezetet részint az Európai Bizottság által készített különféle pénzügyi jelentések, különösen a mikrohitelekkel foglalkozó Best programról szóló jelentés,
részint több tagállamból származó példák alapján alakította ki. Dánia az e-üzlet használata terén a
hasonló ír, holland, ﬁnn, svéd és norvég kezdeményezések alapján támogatja a kis- és középvállalkozásokat. Az érintettekkel folytatott konzultáció észtországi modelljét a dán példa alapján dolgozták ki,
Ausztria pedig a német „5 eurós vállalkozás” alapján dolgozta ki a „Vállalkozásindítás ábécéje” elnevezésű programját. Magyarország egy sor regionális programot hozott létre a kis- és középvállalkozásoknak az egységes piacról szóló tájékoztatása céljából a más tagállamokban, különösen Ausztriában
folytatott programok alapján. Bulgáriában az országos innovációs alap a holland példát követi.

Konferencia a Charta keretében
A Charta keretében a helyes gyakorlatok cseréjének a legfőbb fórumai az éves konferenciák, ahol az
ebben az ismertetőben kiemelt helyes gyakorlatok közül néhányat bemutatnak. A 2006. évi konferenciára Bécsben kerül sor 2006. június 13–14-én a Bizottság és az osztrák elnökség közös szervezésében. További információk találhatók a konferenciáról az alábbi weboldalon:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/conf2006/index_en.htm
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1. A Z EGYSÉGES PIAC L E H E TŐ S É G E I N E K
JOBB KIHASZNÁL Á S A
Az egységes piac lehetőségeinek jobb kihasználása, különösen a jogszabályokról
és szabványosításról szóló információkhoz való jobb hozzáférés
Az egységes piac számára alapvető, hogy akadálytalanul működjön, ha célja az, hogy az Európai Unióban mindenütt elősegítse a versenyképességet, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatottságot. Az
évek során sokat fejlődött az Unió egységes piaca, és javultak a vállalkozások feltételei. A kis- és középvállalkozások azonban nem tudták teljes mértékben kihasználni az egységes piac által nyújtott lehetőségeket, főleg információhiány és a piaci rendellenességek kezelésének nehézségei miatt.
A kis- és középvállalkozások részvétele az európai szabványosítási folyamatban és az új szabványok
minél hamarabbi használata ugyancsak kritikus fontosságú számukra ahhoz, hogy verseny- és működőképesek legyenek az egységes piacon. A kis- és középvállalkozások azonban több akadállyal találják
szembe magukat, amikor az európai és nemzeti szabványok elérhetőségéről és alkalmazásáról van szó,
mint például a szabványok ismeretének hiánya, a fontos információk megszerzésének nehézségei és
akadályok az EU-szabványok kidolgozásában történő részvétel előtt.
Főleg az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások számára jelent problémát az egységes piacon való működés3. Az Európai Információs Központok (EIC) tudomására jutott problémák több mint
70%-a a határokon átnyúló tevékenységekkel foglalkozik az egységes piacon belül. A nehézségek jellemzően a szabályokkal vagy az információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatosak. A jogszabályok általában azért
okoztak nehézségeket, mert a jogrendszer túl korlátozónak vagy a jogkövetést nehezítőnek bizonyult, vagy
pedig mert a jogszabályokat nem egyenlően és tisztességesen alkalmazták az EU-ban, vagy nem voltak
összhangban más helyi, tagállami vagy európai szintű jogszabályokkal. A legnagyobb akadályt azonban
mégis az információhoz való hozzáférés jelentette. Az Európai Információs Központokkal kapcsolatba lépett
kis- és középvállalkozások több mint egyharmada vagy nem találta meg a keresett információt, vagy azt
tapasztalta, hogy az információ nem elérhető vagy nem érhető el elég gyorsan. Ezeknek a kis- és középvállalkozásoknak majdnem 90%-a szerint ez negatív gazdasági hatással volt a tevékenységükre, főleg az üzleti
lehetőség elmulasztása és az adminisztratív teher miatti többletköltségek formájában.
Ez a fejezet kiválasztott helyes gyakorlatokat mutat be azzal kapcsolatban, ahogy a különböző országok segítik a kis- és középvállalkozások egységes piacon történő működését.
3

Az interaktív döntéshozás visszajelző rendszere, a vállalkozások által az Európai Információs Központoknak jelzett nehézségek 2005-ben.
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1.1. Európai uniós közbeszerzések közvetítése a
vállalkozókhoz
Leírás
2004 nyara óta az Észt Kereskedelmi és Iparkamara Európai Információs Központja
olyan szolgáltatást nyújt az észt vállalkozásoknak, melynek keretében hetente tájékoztatja őket az Európai Unióban közzétett több mint 2500 közbeszerzési pályázati
felhívásról. A vállalkozók előﬁzethetnek egy proﬁlalapú szolgáltatásra, és így az igényeikhez szabott információkat kaphatnak e-mailben vagy telefaxon napi összefoglaló formájában. Az új közbeszerzési pályázati felhívásokról szóló azonnali információ tetemes versenyelőnyt biztosít számukra versenytársaikkal szemben. A
szolgáltatásra előﬁzető vállalkozók biztosak lehetnek abban, hogy hozzáférnek az
érdeklődésükre számot tartó régiókban, országokban és tevékenységi körökben
közzétett összes közbeszerzési pályázati felhíváshoz. A közbeszerzési szerződések
kötelező nyilvánosságra hozatala is lehetővé teszi a vállalkozóknak, hogy hasznos
információkhoz jussanak a piaci helyzetet, a lehetséges alvállalkozókat és a versenytársakat illetően a saját üzleti területükön. A közbeszerzés-ﬁgyelő szolgáltatás mellett az Európai Információs Központ tanfolyamokat és tanácsadást is nyújt a vállalkozók számára.

Célkitűzések
Olyan megbízható és könnyen elérhető szolgáltatás nyújtása a vállalkozók számára,
amellyel időt takaríthatnak meg.

Várt hatás
–

Célcsoport
Észt vállalkozások

A projekt időtartama
2004 nyara –

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Az ügyfelek közvetlen tájékoztatásán túl az európai közbeszerzési pályázati felhívások kiválasztott körét közreadják ügyfeleknek szóló hírlevelek formájában és az Észt
Kereskedelmi és Iparkamara internetes honlapján is. Az európai uniós közbeszerzéseket 2005 őszén vették fel a szolgáltatásba.

Elérhetőség
Euro Info Centre
Estonian Chamber of
Commerce and Industry
Ms Lea Aasamaa
Toom – Kooli 17
10130, Tallinn
Estonia
Tel.: (+372) 644 80 79
Fax: (+372) 646 02 45
E-mail:
lea.aasamaa@koda.ee
Weboldal: http://www.
koda.ee/euroinfokeskus
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Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált:
A szolgáltatást az UK 557 Európai Információs Központtal együtt (Bristol, Egyesült
Királyság) fejlesztették ki.

1.2. A ﬁgyelem felhívása a szabványosításra
Leírás
A programot a Litván Szabványügyi Testület (LSB) indította azzal a céllal, hogy jobban felhívják a ﬁgyelmet a szabványosításra (ISO, CEN, CENELEC, DIN, NEN, LST), különösen vidéken. A cél eléréséhez az LSB ﬁgyelemfelkeltő szemináriumokat szervezett a kis- és középvállalkozások vezetői számára, és előadásokat tartott az önkéntes
szabványosításról, a szabványok előnyeiről, az „új megközelítés” irányelvekről, a harmonizált szabványokról és a globális szemléletről. Helyi döntéshozók számára ﬁgyelemfelhívó szemináriumokat tartottak két régióban, és meghívták a szomszédos
helyi hatóságok képviselőit is. Az önkormányzati hatóságoknak bemutatták a szabványosítás költségeit és előnyeit.

Célkitűzések
A litván kis- és középvállalkozások és önkormányzati hatóságok körében a ﬁgyelem
felhívása a szabványosításra és a Litván Szabványügyi Testület tevékenységére. Több
litván vállalkozás bevonása a szabványosításról szóló oktatásba.

Várt hatás
A Litván Szabványügyi Testület műszaki bizottságaiban nő a tagok száma. A szemináriumokon és a szabványosítási tevékenységekben való részvétel növekszik.

Célcsoport
A kis- és középvállalkozások felsővezetése

A projekt időtartama
2004–2005

Kommunikációs stratégia
A projekt eredményeit a regionális kereskedelmi kamarák terjesztették, és ezek megjelentek a Litván Szabványügyi Testület weboldalán: www.lsd.lt.

Elért eredmények
A kis- és középvállalkozások vezetői számára nyolc szemináriumot tartottak nyolc
különböző régióban. A helyi hatóságok számára két szemináriumot tartottak két régióban. A Litván Szabványügyi Testület műszaki bizottságai aktívabbá váltak a nemzeti és az európai szabványosításban. A műszaki bizottságok taglétszáma 18%-kal
nőtt.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
Az a korábbi gyakorlat, hogy ﬁgyelemfelkeltő szemináriumokat csak Vilniusban tartottak, korlátozta a résztvevők számát. A döntés, hogy ezeket a szemináriumokat
más régiókban tartsák, időben történt, és hatásosnak bizonyult. A résztvevők hangsúlyozták, hogy olyan kérdések, amelyek a központi nagyvárosokban nem nagy jelentőségűek, nagyon fontosak lehetnek vidéken. A regionális kezdeményezésben
részt vevő kis- és középvállalkozások képviselőinek száma 50%-kal nőtt a Vilniusban
szervezett szemináriumokhoz képest.

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Lithuanian Standards
Board (LSB)
Mr Brunonas Šičkus
Kosciuskos str. 30
01100, Vilnius
Lithuania
E-mail: brunonas.
sickus@lsd.lt
Weboldal: www.lsd.lt
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1.3. Eulex adatbázis
Leírás
Az Európai Unióban jelenleg érvényes, különösen a kis- és középvállalkozásokat
érintő jogszabályok adatbázisa. Mindegyik irányelv és rendelet külön oldalon van,
összefoglalóval (lengyelül), azonosítószámmal és besorolási kóddal együtt, továbbá
egy melléklet tartalmazza a teljes fordítást (amennyiben rendelkezésre áll) és az eredeti szöveget. Az adatbázis jelenleg 6000 jogszabály összefoglalását tartalmazza, az
újak pedig évente kerülnek be az adatbázisba.

Célkitűzések
Az EU-s jogszabályok elérhetőségének egyszerűsítése a vállalkozók számára.

Várt hatás
A gazdasági tevékenységeket szabályozó közösségi jogszabályokról szóló információk könnyű elérhetősége a vállalkozások számára.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2000–2006

Kommunikációs stratégia
Információk a Gazdasági Minisztérium és a Lengyel Vállalkozásfejlesztési Ügynökség
weboldalain találhatók.

Elért eredmények
Az adatbázis átlagban napi 25 megkeresést regisztrál.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A jogszabályok lengyel nyelvű összefoglalói megkönnyítik a kiválasztott jogszabályok keresését úgy, hogy az olvasónak nem kell végigolvasnia a teljes szöveget.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Polish Agency for
Business Development
Ul. Pańska 81/83
00-834, Warsaw
Poland
E-mail: eulex@parp.gov.pl
Weboldal:
www.eulex.parp.gov.pl

8

Kisvállalkozások Európai Chartája

1.4. Passport to Export
Leírás
A „Passport to Export” egy kormányzati szerv, a UK Trade and Investment (UKTI) által
vezetett fejlesztési program kis- és középvállalkozások számára, amely támogatja az
olyan vállalatokat, amelyek részt vesznek a nemzetközi üzleti életben, illetve olyan külföldi vállalkozásokat, amelyek az Egyesült Királyságban szándékoznak megtelepedni
vagy terjeszkedni. A program célja, hogy az exportőrök hatékonyan működjenek. Egy
nemzetközi kereskedelmi tanácsadó díjmentesen elkészít egy átvilágítást, feltárva az
üzletvitel azon gyenge pontjait, amelyekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy az adott vállalat sikeres exportőrré válhasson. Ezután az átvilágítás alapján egy cselekvési tervet készítenek, amelyhez felhasználják a UK Trade and Investment által nyújtott szolgáltatásokat. A cselekvési terv végrehajtása általában 12–18 hónapot vesz igénybe, és
mindvégig támogatja azt a nemzetközi kereskedelmi tanácsadó. A cselekvési tervet
elsősorban az UKTI ﬁnanszírozza, habár a régiók is biztosítanak kiegészítő ﬁnanszírozást egyes költségek, mint például a szállítási költségek fedezésére.

Célkitűzések
Kezdő exportőrként működő kis- és középvállalkozások exportálási kapacitásának
növelése.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kezdő exportőrként működő kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2001–

Kommunikációs stratégia
Mivel a szolgáltatást regionális irodák hálózata nyújtja, ezek a regionális irodák adnak tájékoztatást a „Passport to Export” programról.

Elért eredmények
Eddig már több mint 2000 vállalat vett részt „Passport to Export” programban. Jelenleg több mint 3400 vállalat vesz részt a programban.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Lehetővé teszi az egyes vállalatok fejlődési igényeihez igazított szolgáltatások nyújtását, szemben a „mindenkinek ugyanazt” szemlélettel.

Tanulságok
Indulásként alapvetően fontos egy átfogó üzleti átvilágítás a legjobb eredmények
eléréséhez. Nemrégiben bevezetésre került egy új átvilágítási eljárás, amelyet az
Egyesült Királyság összes régiójában használni fognak, biztosítandó az elv következetes alkalmazását.

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
UK Trade & Investment
Ms Anne Grikitis
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
E-mail: anne.grikitis@dti.
gsi.gov.uk
Weboldal:
www.uktradeinvest.gov.uk
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1.5. „Közvetítési Hét” a vállalkozásoknak az alternatív
vitarendezési rendszerről szóló tájékoztatása céljából
Leírás
A Kereskedelmi Közvetítő Központot (CMC) a Stara Zagora-i Kereskedelmi és Iparkamara alapította 2005 júniusában mint Bulgária első olyan szervezetét, amely tájékoztatást és szolgáltatásokat nyújt a vállalkozásoknak a közvetítéssel kapcsolatban. 2005 novemberében a CMC egy „Közvetítési Hetet” szervezett – egy olyan rendezvényt, melynek célja a közvetítés népszerűsítése
volt. A „Közvetítési Hét” egy sor nyilvános vitából, sajtómegjelenésből és különféle kommunikációs eszközök közzétételéből állt. A vállalkozásokat és azoknak a kereskedelmi viták időbeni és
költséghatékony rendezése iránti igényeit állította a középpontba.

Célkitűzések
1. A közvetítésnek mint a peren kívüli megegyezés hatékony módszerének népszerűsítése. 2. A
vállalkozások bátorítása arra, hogy használják a közvetítést, mielőtt a vita a bíróság elé kerülne.
3. A Stara Zagora-i Körzeti Bíróság bíróinak bátorítása arra, hogy a függőben lévő ügyeket utalják
a közvetítő szolgálat elé.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2005. november

Kommunikációs stratégia
Tömegtájékoztatás, nyomtatott anyagok, tájékoztató pavilon a bíróság épületében.

Elért eredmények
1. A közvetítés népszerűsítése: több mint 30 kiadvány a helyi és az országos elektronikus sajtóban, 1000 kiosztott szórólap és 3000 kiosztott ismertetőfüzet. 2. A vállalkozások közötti közvetítés előnyeinek népszerűsítése: személyes levélben 50 vállalkozás kapott tájékoztatást a közvetítés előnyeiről; kerekasztal-megbeszélést szerveztek vállalkozások számára több mint 30
résztvevővel; a vállalkozások tájékoztatást kapnak a Kereskedelmi Közvetítő Központ weboldalán keresztül; hat ügyben indult közvetítés vállalkozások kezdeményezésére, ezekből hármat
írásos megállapodással sikeresen lezártak, legalább három ügyben folytat közvetítést a Kereskedelmi Közvetítő Központ. 3. Bíróság által a közvetítő szolgálathoz utalt ügy: egy ügyet utalt át a
bíróság.

Értékelés
–

Elérhetőség
Stara Zagora Chamber of
Commerce and Industry
Commercial Mediation
Center
Mr Oleg Stoilov
66 G.S. Rakovski St.
BG-6000, Stara Zagora
Tel.:/Fax: (+359) 42 62 60 33
E-mail: ostoilov
@chambersz.com

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Kommunikációs terv kidolgozása és végrehajtása, amely megcélozza és bevonja az összes fontosabb érintett felet; sokféle kommunikációs eszköz használata a lefedettség maximalizálása
céljából; kreatív eszközök használata, mint például a bíróság épületében lévő tájékoztató pavilon, ahol videók mutatják be, hogy mit jelent a közvetítés; támogatás biztosítása olyan helyi vezetők és intézményvezetők részéről, akik ügyvédként tevékenykedtek, és legitimmé tették a
közvetítést.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Weboldal:
www.chambersz.com
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1.6. „Egységes piac” munkacsoport (TIM)
Leírás
2004-ben Dánia a „Növekedés a globalizáció révén” elnevezésű átfogó kormányzati kezdeményezés részeként létrehozott egy, az egységes piaccal foglalkozó munkacsoportot (TIM). Az elképzelés
a Wim Kok által vezetett magas szintű munkacsoport jelentéséből származik, amely szerint az áruk
szabad mozgását még mindig akadályozza egy sor nemzeti adminisztratív szabály, és a jelentés
azt ajánlja, hogy az ilyen megmaradt akadályok lebontása elsődleges fontosságot kapjon. A TIM
módszeresen megvizsgálta a dán jogszabályokat és igazgatási gyakorlatot, hogy ezek megfelelnek-e az egységes piac alapelveinek. Három főbb területet világítottak át: termékek kölcsönös elismerése, az „új megközelítés” irányelvek végrehajtása és a szolgáltatói szektor szabályozása.
A TIM felfogása az egységes piac működésének jobbítása céljából történő jogi akadályok lebontásáról pragmatikus és bürokráciamentes. Felmérések, kérdőívek vagy a jogszabályok tüzetes vizsgálata
révén azonosítják a lehetséges problémákat. Az eredményeket kétoldalú megbeszéléseken megvitatják az illetékes hatóságokkal. A párbeszéd eredménye vagy az adott jogszabály megszüntetése,
illetve megváltoztatása, vagy a jogszabály fenntartása melletti hivatalos érvelés elfogadása.
A TIM egyedi elveket alkalmazott az egyes területek átvilágítására. A szolgáltatási szektorban
például a TIM a 19 minisztériumból 14-nek a képviselőiből álló tárcaközi csoporttal dolgozott
együtt. Az „új megközelítés” irányelvek átvilágítása a dán vállalatok körében és azokkal együttműködve készített felmérésen alapult.

Célkitűzések
Az egységes piac gyakorlati működésének javítása az EU gazdasági növekedésének elősegítésére, a lisszaboni menetrend részeként.

Várt hatás
Az áruk és szolgáltatások kereskedelmét illetően a nemzeti jogban meglévő összes jogi akadály
lebontása.

Célcsoport
A vonatkozó állami jogalkotás és jogalkalmazás.

A projekt időtartama
2004–2006. A TIM várhatóan 2010-ig folytatja a munkáját új területek átvilágításával.

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Mindent összevetve, a TIM több mint 400 dán jogszabályt vizsgált meg, és ezek közül 169-ben
talált olyan akadályokat, melyek a véleménye szerint nem felelnek meg az egységes piac alapelveinek. A 169-ből 154 jogszabályt már megváltoztattak, vagy az akadályokat megszüntették. Ily
módon a TIM elősegítette az olyan jogszabályok 86%-ának megváltoztatását, melyekről megállapították, hogy akadályokat tartalmaznak. A TIM ﬁgyelemmel fogja kísérni az akadályok lebontását egy eredménytáblázat segítségével, melyet évente egyszer közreadnak. A projekt összességében segített bemutatni, hogy az egységes piac jobb, mint a híre, és hogy a nemzeti
jogszabályokban viszonylag kevés számottevő akadály van.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
National Agency for
Enterprise and
Construction (NAEC)
Mr Troels Danielsen
Langelinje Allé 17
2100, Copenhagen Ø
Denmark
E-mail: trd@ebst.dk
Weboldal: www.naec.dk
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1.7. A „Közösségi ﬁnanszírozás az új tagállamok
számára” című kiadvány
Leírás
Tájékoztatás német vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások számára a
közösségi ﬁnanszírozásról azzal a céllal, hogy részt vehessenek az EU új tagállamaiban folyó projektekben. A kiadvány áttekintést nyújt a fontosabb közösségi pénzügyi eszközökről, és ismerteti a tíz új tagállamban folyó első projektek ﬁnanszírozását, a ﬁnanszírozás fókuszpontjait, a pályázati eljárásokat és az egyes intézményektől
kapható segítséget.

Célkitűzések
Az új tagállamokban lévő lehetőségek jobb kihasználása a vállalkozások, különösen
a kis- és középvállalkozások által annak köszönhetően, hogy jobb tájékoztatást kapnak a ﬁnanszírozási lehetőségekről.

Várt hatás
–

Célcsoport
Német vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2005. szeptember –

Kommunikációs stratégia
A Szövetségi Külgazdasági Hivatal (BFAI) „Piacok” című körlevele, a Kereskedelmi és
Iparkamara újságjai, tájékoztató próbaszórólapok terjesztése a különféle tartományi
eseményeken, a BFAI tartományi tisztviselőivel és a Kereskedelmi és Iparkamarával
tartott tájékoztató megbeszéléseken ismertetett ajánlások, rendezvényeken tartott
előadások.

Elért eredmények
2005 novemberéig 208 példány kelt el.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
Tekintettel a kiadvány iránti jelentős érdeklődésre, jelenleg előkészületben van egy
másik kiadvány az Európai Unión kívüli támogatásokról. Ez tájékoztatást fog nyújtani
a vállalkozások számára a később csatlakozó országokban és harmadik országokban
folyó programok ﬁnanszírozási lehetőségeiről.

Elérhetőség
Bundesagentur für
Außenwirtschaft (BFAI,
Federal Agency for
Foreign Trade)
Agrippastr. 87–93
50823, Köln
Deutschland
E-mail:
westeuropa@bfai.de
Weboldal: www.bfai.de
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A projekthez példaként szolgált
–

1.8. „Az EU házhoz jön” elnevezésű kisebb
regionális programok
Leírás
Azzal a céllal, hogy a magyar kis- és középvállalkozások gyorsan és rugalmasan tudjanak alkalmazkodni az egységes piachoz, és hogy új piaci pozíciókat tudjanak szerezni, és növelhessék versenyképességüket, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium összeállított egy új programot, melynek célja, hogy a kis- és középvállalkozásokat
felkészítse az integrációra a csatlakozás előtti időszakban, és hogy biztosítsa a kohéziót és a közösségi követelményeknek való megfelelést a csatlakozás után. A program végrehajtása a területi kamarákkal, szakmai szervezetekkel, gazdasági érdekképviseletekkel és önkormányzatokkal folytatott széles körű együttműködéssel
történt.

Célkitűzések
A vállalkozások információhiányának csökkentése az Európai Unió azon ajánlásának
ﬁgyelembevételével, hogy „...az információt házhoz kell szállítani”; a magyar vállalkozások megismertetése az egységes piacon való működés feltételeivel és mozgásterével, hogy meg tudjanak felelni a Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kihívásoknak; egyedi, testre szabott információk és oktatás
biztosítása, ﬁgyelembe véve mind a kistérségek speciális tulajdonságait, mind szektor- és szakmaspeciﬁkus igényeit.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2003. január – 2004. július

Kommunikációs stratégia
Tájékoztatás a kereskedelmi és iparkamarákon, a szakmai szervezeteken, az önkormányzatokon és a kistérségi megbízottakon keresztül.

Elért eredmények
168 kistérségből 28 000 vállalkozóval léptek kapcsolatba. A vállalkozók 662 interaktív megbeszélésen vettek részt, és tájékoztatást kaptak a csatlakozásból eredő változásokról.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok

Elérhetőség

–

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

A projekthez példaként szolgált
A programok megkezdése előtt tanulmányoztak más országokban végrehajtott
programokat. Leginkább az osztrák példa szolgált forrásként.

Szabóné Molnár Márta
Honvéd u. 13–15.
1055 Budapest
Magyarország
E-mail: szabone.
marta@gkm.gov.hu
Weboldal:
www.gkm.gov.hu
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1.9. Internetes projekt a kis- és
középvállalkozásokat érintő, az egységes
piaccal kapcsolatos kérdésekről
Leírás
A projekt célja egy weboldal létrehozása, amely tartalmazza a kis- és középvállalkozások
számára szükséges összes információt az EU jogi és gazdasági környezetéről, az európai
uniós projektekről, támogatásokról és kezdeményezésekről, valamint más országok viszonylatában fennálló kereskedelmi feltételekről. A portál létrehozása a litván kis- és középvállalkozások igényeinek elemzésén alapult. Az új portál a következőket nyújtja: a
vállalatok igényeihez szabott, megfelelően strukturált információk; üzleti ajánlatok
online regisztrálása, amelyek később bekerülnek az Európai Információs Központ (EIC)
együttműködési adatbázisába; online hozzáférés a vilniusi EIC könyvtárának adatbázisához; könnyen használható tartalomkezelő rendszer, lehetőséggel arra, hogy különféle
forrásokból különböző formákban szolgáltasson információkat.

Célkitűzések
Hozzájárulás ahhoz, hogy a litván kis- és középvállalkozások versenyképesebbek legyenek az egységes piacon. Állandó digitális struktúrák létrehozása az EU gazdasági és kereskedelmi fejleményeiről szóló információk cseréjéhez, ideértve a jogi kérdéseket is.

Várt hatás
A kis- és középvállalkozások időt takarítanak meg az üzleti információk keresésekor. Az
Európai Unióban jelentkező üzleti lehetőségekről szóló gyakorlati információk növelik a
kis- és középvállalkozások versenyképességét. Ennek köszönhetően a kis- és középvállalkozások és szervezetek gyorsabban nemzetközivé válnak, ami azt jelenti, hogy javul a
nemzetközi versenyképesség, és nő az export, a nyereségesség, javulnak a hálózati és
üzleti kapcsolatok, és fokozódik az ismeretátadás helyi és nemzetközi szinten.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2004. július – 2005. február

Kommunikációs stratégia
Megjelenés a legnagyobb országos internetes hírportálon, közvetlen látogatások,
üzleti szemináriumok, levelezés, nyomtatott reklámanyag, előadások 10 regionális
szemináriumon.

Elért eredmények
A portálon havonta több mint 200 új üzleti ajánlat jelenik meg az EU-országokból. Havonta több mint 2200 a látogató, és számuk folyamatosan növekszik. Az EU-piacra, az
üzleti lehetőségekre és a jogi környezetre vonatkozó új információforrások jelentek
meg.

Értékelés
–

Elérhetőség

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Lithuanian Development
Agency

A weboldal úgy van felépítve, hogy kezelése és a navigálás egyszerű legyen, intuitív felhasználói felülettel. A portál magában foglal más információforrásokat is, lehetővé téve
így a különböző rendszerek és a különböző szabványok közötti kommunikációt a portálon belül.

Ms Audrone
Masandukaite
Sv. Jono str. 3
01123, Vilnius
Lithuania
E-mail: audram@lda.lt
Weboldal:
www.eic-vilnius.lt
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Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
A projekt az Európai Unió Európai Információs Központok hálózatában használt legjobb gyakorlaton alapult.

1.10. A szabad mozgás szabályainak jobb
gyakorlati érvényesülése
Leírás
Tízéves tagság után a svéd kormány úgy döntött, hogy értékeli az egységes piacnak
a svéd üzleti életre és a hatóságokra kifejtett hatását. A kormány ezért megbízta az
Országos Kereskedelmi Testületet ennek vizsgálatával. A Testület 2005-ben kiadott
egy elemzést, amelyben 1450 vállalatot kérdeztek meg arról, hogy milyen ismereteik
vannak és mi a véleményük az egységes piacról, és hogy szerintük hogyan lehet az
üzleti előnyöket növelni. Következő lépésként a Testület számos hatóságot és bíróságot kérdezett meg arról, milyen ismereteik vannak az egységes piacról, és hogy az
egységes piacra vonatkozó jogszabályok hogyan hatnak a munkájukra. Az Országos
Kereskedelmi Testület kiemelt számos problémát, amelyekkel külön foglalkoznak.
Az első szempont a közösségi jogszabályok állami és helyi szintű kezelésével, a második a svéd jogban meglévő technikai jellegű kereskedelmi akadályokkal, a harmadik pedig a svéd bírósági gyakorlattal foglalkozik.

Célkitűzések
Tízéves tagság után a svéd vállalkozások, a hatóságok és a bíróságok körében az
egységes piacra vonatkozó ismeretek és a viszonyulás értékelése, azzal a céllal, hogy
meghatározzák a működés továbbfejlesztésének lehetőségeit, különös tekintettel a
jogérvényesítésre.

Várt hatás
–

Célcsoport
Vállalkozások, országos bíróságok és hatóságok

A projekt időtartama
2005. január – 2006. december

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Az Országos Kereskedelmi Testület 2005-ben jelentéseket adott ki az egységes piacról a svéd vállalatok, hatóságok és bíróságok körében felmért ismeretekről és viszonyulásról. A jelentések szerint számos vállalat igényelte, hogy könnyebben hozzá
lehessen férni információkhoz, oktatáshoz és gyakorlati tanácsokhoz. Kevés vállalat
tekint ugyanúgy az egységes piacra, mint a hazaira, de a vállalatok többsége pozitívan viszonyul az egységes piachoz. A jelentések továbbá azt mutatták, hogy hatósági szinten, illetve az illetékes hatóságok és a kormányszervek között szükség van a
munka jobb koordinálására. A kormányszervek elindítottak egy folyamatot, melynek
célja a jelentésben említett különféle problémák kezelése és az eredmények ﬁgyelembevétele az adott területre vonatkozó szakpolitikák kialakításakor.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
The National Board of
Trade
Mr Tomas Lindell
Kommerskollegium
Box 6803
11386, Stockholm
Sweden
E-mail: tomas.
lindell@kommers.se
Weboldal:
www.kommers.se
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2. ÜZLETI TÁMOGATÁ S
Üzleti támogatás,
különösen a vállalkozások indításához és átadásához
Kritikus fontosságú a vállalkozásoknál az üzleti tevékenységek fejlesztésének támogatása, különösen
életútjuk fontos fordulópontjainál. Bizonyított, hogy a jó üzleti támogatás mérhetően hozzájárul a modern gazdaság versenyképességéhez és dinamizmusához. Számos vállalkozás tanúsíthatja, hogy a támogató szervezetektől kapott segítség nagy szerepet játszott a fejlődésében.
Az üzleti támogató szolgáltatások olyan szolgáltatások, melyek közérdekű kezdeményezésből erednek, és segítik a vállalkozásokat vagy vállalkozókat, hogy sikeresen fejlesszék üzleti tevékenységüket,
és hatékonyan reagáljanak az üzleti, társadalmi és ﬁzikai környezet kihívásaira4. Az ilyen jellegű szolgáltatásokat általában közvetlenül a vállalkozóknak, vagy a vállalkozások vezetőinek vagy munkatársainak nyújtják. A támogató szolgáltatásokat nyújthatják állami vagy magánszervezetek vagy pedig magánszemélyek. Az említettek azonban minden esetben közérdekű célok elérése érdekében
tevékenykednek, általában mint hatósági megbízottak.
Az üzleti támogatás jelenthet viszonylag egyszerű szolgáltatásokat, például pontos elérhetőségek
megadása vagy más egyszerű információk. Másfelől lehet meglehetősen összetett is, magában foglalva például telephelyek és irodai létesítmények biztosítását, patronálást, ﬁnanszírozási lehetőségeket és
hálózatokhoz való hozzáférést. Az üzleti támogató szolgáltatások olyan támogató „intézkedések” szélesebb csoportjának részét képezik, melyek közé tartoznak a pénzügyi támogatások, a vezetőknek és
vállalkozóknak nyújtott szervezett képzések, az üzleti támogatást célzó programok és az ugyanilyen
célú adókedvezmények útján történő közvetett támogatás is.
Ez a fejezet az üzleti támogatás területén alkalmazható helyes gyakorlatokat tárgyalja általában, és
különösen a vállalkozások életének két kritikus szakaszában: az első az életút legelején, amikor a vállalkozás indul, a másik pedig a végén, amikor az üzletet átadják új tulajdonosoknak.

4
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A Bizottság belső munkadokumentuma: „Creating Top-Class Business Support Services” (Első osztályú üzleti támogató
szolgáltatások létrehozása), SEC(2001) 1937, 2001.11.28.
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2.1. Plan4You Easy
Leírás
A „Plan4You Easy” program egy díjmentesen letölthető tervezési eszköz a vállalkozásalapítók és kezdő vállalkozók részére. Tartalmaz költségvetés-tervezést és üzleti
tervet. A költségvetés-tervező program egyetlen gombnyomásra elkészít egy mérlegtervezetet és egy eredménykimutatás-tervezetet, azaz az üzleti terv pénzügyi
részeit. Egy kérdőív segítségével az üzleti terv összes szükséges fejezete interaktívan
olvasható, és így szakszerű és informatív üzleti koncepció alakítható ki. A „Plan4You
Easy” program az Austria Wirtschaftsservice GmbH-val (AWS) közösen készült. Az elkészített üzleti terv felhasználható a Gründer-Service-szel folytatott konzultációra, a
bankoknál hitelkérelemre és a szövetségi és tartományi ügynökségekkel folytatott
tárgyalásokhoz. A „Plan4You Easy” üzletiterv-modulja jelenleg továbbfejlesztés alatt
áll: pénzforgalmi szemléletű könyvelés bővítése, ﬁzetőképesség-tervezés és a„súgó”
funkcióinak bővítése.

Célkitűzések
A „Plan4You Easy” üzletiterv-modul segítséget nyújt az önálló vállalkozásalapításhoz,
csakúgy mint a kezdő vállalkozóknak ahhoz, hogy sikeresen felépítsék a vállalkozásukat.

Várt hatás
–

Célcsoport
Vállalkozásalapítók és kezdő vállalkozók

A projekt időtartama
2004. február –

Kommunikációs stratégia
Online, szórólap és az Austria Wirtschaftsservice GmbH-n keresztül

Elért eredmények
Letöltések száma 2004 februárjától 2005 októbere végéig: 13 698.

Értékelés
Felhasználók általi értékelés (online felmérés): 17% értékelte a „Plan4You Easy” programot nagyon jóra és 47% jóra.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Költségvetés-tervezetek és üzleti koncepció készítése egyetlen eszközzel, egyszerű
használat, díjmentes szolgáltatás.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Junge Wirtschaft/
Gründer-Service
Österreich (Young
Economy/Business Startup Service Austria)
Ms Sabine Skarpil
Wiedner Hauptstraße 63
1045, Vienna
Austria
E-mail: sabine.
skarpil@wko.at
Weboldal:
www.gruenderservice.
net/businessplan
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2.2. Közérthető útmutató az állami szabályozásról
vállalkozásindítók számára
Leírás
A „Közérthető útmutató az állami szabályozásról vállalkozásindítók számára” című
kiadvány egy vállalkozásindítóknak szóló, egyszerű angolsággal írt füzet, amely a
vállalkozásindítás jogi és hatósági kérdéseit világítja meg. Ismerteti továbbá azokat
a rendeleteket is, amelyek a növekvő vállalkozásokat érinthetik – új telephely megszerzésétől a dolgozók felvételéig. A füzet online formában is olvasható a www.
businesslink.gov.uk weboldalon.

Célkitűzések
Könnyen érthető, a folyamatot lépésenként leíró útmutató, amivel időt és pénzt lehet megtakarítani.

Várt hatás
A hatósági előírások megvilágítása azok számára, akik fontolgatják, vagy már eldöntötték, hogy vállalkozást fognak indítani; az ilyen vállalkozók számára idő- és pénzmegtakarítás azáltal, hogy érthető magyarázatot kapnak az állami előírásokról. Segíti
továbbá indulás előtt és induláskor a tulajdonost/vezetőket, hogy megismerkedjenek
az indulási problémákkal, és így a lehető legjobban kihasználják az esetleg igénybe
veendő személyes üzleti tanácsadás előnyeit.

Célcsoport
Indulás előtti vagy indulási szakaszban lévő vállalkozások, de értékes tájékozódási
forrás a már működő vállalkozásoknak is.

A projekt időtartama
2003–

Kommunikációs stratégia
Országos hirdetési kampány az útmutató első kibocsátásakor. Az útmutató kapható
a témával foglalkozó kiállításokon és rendezvényeken.

Elért eredmények
Az útmutatóból több mint 350 000 példány kelt el 2003 óta.

Értékelés
Figyelemmel kísérik az útmutató elérhetőségét és használhatóságát, és tartalmát
évente frissítik.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Elérhetőség
Department of Trade &
Industry, Small Business
Service
Ms Kay Daws
Bay 1101
1 Victoria Street
London SW1H 0ET
United Kingdom
E-mail:
kay.daws@sbs.gsi.gov.uk
Weboldal:
www.businesslink.gov.
uk/publications
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Az útmutató a maga nemében egyedülálló. Kiadása előtt nem volt olyan egységes
hivatkozási hely, ahonnan az új vállalkozások megtudhatták volna, mit vár tőlük az
állam, és hogyan lehet állami tanácsadást kapni. Tartalmaz számos utalást részletesebb információkra, de egyedülálló a maga nemében mint egy olyan áttekintés,
hogy mit kíván az állam egy kezdő vállalkozástól. A „Közérthető útmutató az állami
szabályozásról vállalkozásindítók számára” című kiadványt a Kisvállalkozási Szolgálat
készítette az Államkincstárral, az Adóhivatallal, a Vám- és Pénzügyőrséggel, a Kereskedelmi és Ipari Minisztériummal és a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztériummal
együtt.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

2.3. Aktiva információs portál (G2B)
Leírás
Az Aktiva a legfontosabb online üzleti információs portál mind a kezdő, mind a már
működő észt vállalkozások számára. Ez egy G2B portál, amelyen keresztül hozzá lehet férni az üzleti tevékenységekhez és vállalkozásfejlesztéshez szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz. A weboldal fő funkciója, hogy „telefonkönyvként” működik a vállalkozások, valamint a közszektor és a nem proﬁtorientált szektor között.
A weboldal, kialakításának köszönhetően, egy egyszerűen használható könyvtár,
amelyben számos hatóságtól és civil szervezettől származó hasznos információk és
hiperhivatkozások találhatók. A portál megkeresi a vonatkozó információkat és „lefordítja” azokat a vállalkozások nyelvére. A weboldal ezenkívül ingyenes konzultációs fórumként is működik: a vállalkozók konkrét kérdéseket tehetnek fel illetékes
szakembereknek az „Ask Specialist” nevű szolgáltatás segítségével. Létrehoztak egy
együttműködési hálózatot a közintézmények és civil szervezetek között az Aktiva
által nyújtott információk minőségének javítása céljából.

Célkitűzések
Új vállalkozások létrehozásának, működő vállalkozások növekedésének és az üzleti
környezet fejlesztésének előmozdítása. Ez úgy érhető el, hogy javul a közszektor
szervezeteitől származó információk elérhetősége a vállalkozók számára, és fejlődnek az üzleti szektornak szóló, állami internetalapú szolgáltatások.

Várt hatás
–

Célcsoport
Észt vállalkozások

A projekt időtartama
2001–

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Az Aktiva elérte a havi 59 000-es látogatószámot (2005. január–október átlaga). Az
Aktiva ismertsége a vállalkozások körében szintén növekedett. Ma már a kis- és középvállalkozások 43%-a tud vagy hallott a weboldalról, szemben a 2003. évi 27%-kal.
Az Aktivát 2005-ben a vállalkozások 18%-a használta, szemben a 2002. évi 8%-kal.
Jelenleg mintegy 4000 regisztrált felhasználó van, és az új felhasználók átlagos száma havonta 1500. Mintegy 2000 regisztrált felhasználó kezdő vállalkozónak vagy
kezdő vállalkozás tulajdonosának nevezte meg magát. Az „Ask Specialist” szolgáltatás használata gyorsan nőtt, és ma már havonta 60 kérdést tesznek fel, szemben a
2004. évi 20-szal.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Enterprise Estonia
Mr Marc Vokk
Liivalaia 13/15
10118, Tallinn
Estonia
Tel.: (+372) 627 97 00
Fax: (+372) 627 94 27
E-mail: marc.vokk@eas.ee
Weboldal: www.aktiva.ee
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2.4. „Egyablakos ügyintézés vállalkozások
számára” portál
Leírás
Az „Egyablakos ügyintézés vállalkozások számára” portál egy online platform, amely
a vállalkozások, az igazgatási szervek és a gazdasági szervezetek közötti kommunikációra szolgál. Négy minisztérium közösen fejlesztette ki. Jelenleg információkat és
részleteket nyújt az igazgatási eljárásokról, valamint gyakorlati tanácsokat ad egy
vállalkozás életének egyes szakaszaira. Később a portál interaktív lesz, lehetővé téve,
hogy a vállalkozások biztonságos elektronikus tranzakciókat hajtsanak végre a minisztériumokkal és igazgatási szervekkel.

Célkitűzések
Strukturált katalógus különféle igazgatási szervek eljárásairól a vállalkozások számára; egyszerű hozzáférés a vállalkozási életszakaszok szerint megadott információkhoz, hogy a vállalkozások végig követni tudják a dossziéikat az eljárás során.

Várt hatás
Idő- és pénzmegtakarítás a vállalkozóknál a különböző szervek által kezelt információk és szolgáltatások egyablakos rendszerben való összegyűjtésével.

Célcsoport
Potenciális vállalkozók, vállalkozások, vezetők

A projekt időtartama
2004. november–

Kommunikációs stratégia
Hirdetések, reklámanyagok, előkelő hely a keresőprogramokban és más kormányzati oldalakon.

Elért eredmények
Több mint 250 000 online látogató az első 12 hónapban.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A portál egy helyen összegyűjti az összes szektorban a vállalkozásindításhoz szükséges összes információt. A különböző minisztériumok és gazdasági szervezetek az
összes szakaszban részt vesznek.

Tanulságok
Mint kormányzati információs portálnak semleges, az érintett igazgatási szervek által hitelesített tartalmat kell adnia. A tartalom elkészítése külön eljárással történik,
amelyben részt vesz az összes érintett köz- és magánszereplő.

Elérhetőség
Ministère de l’economie
et du commerce extérieur
Mr Carlo Wirth
6, bd Royal
2449, Luxembourg
Luxembourg
E-mail:
carlo.wirth@eco.etat.lu
Weboldal: http://www.
entreprises.lu
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A projekthez példaként szolgált
–

2.5. „Kezdőrúgás” projekt
Leírás
Az intézkedés öt összetevőből áll: 1. Virtuális kis- és középvállalkozási információs
központ – egyablakos rendszer a kis- és középvállalkozások számára, amely lehetővé
teszi, hogy online regisztráltassák magukat és kereskedelmi tevékenységeiket úgy,
hogy helyben megkapják az összes elérhető információt. 2. Egy weboldal az ipari
parkokban működő kis- és középvállalkozások számára, ami segíti őket abban, hogy
szervezettebbek legyenek, és az ügyfeleik könnyebben elérjék őket, javítva így a
munkalogisztikájukat. 3. Pályázatﬁgyelő szolgáltatás, hogy a mikrocégek folyamatosan információt kapjanak a Máltán, az EU-ban és az EU-n kívül meghirdetett új pályázatokról. A mikrocégeket, melyeknek általában nincs idejük és energiájuk arra, hogy
saját maguk keressék a pályázati lehetőségeket, a Malta Enterprise névleges díjazás
ellenében közvetlenül értesíti e-mailben vagy személyesen. 4. Partnerség a Befektetési és Informatikai Minisztériummal, elősegítendő az e-üzletet mint azt az eszközt,
amellyel a kis- és középvállalkozások versenyelőnyre tehetnek szert. Ez oktatás, konzultáció, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) bevezetéséhez szükséges üzleti támogató munkaprogram és online oktatási portál révén történik. 5. Az
ipari parkokon belüli IKT-marketingkampányok arra bátorítják a mikrocégeket, hogy
használják ki jobban az informatika lehetőségeit.

Célkitűzések
A résztvevők folyamatos tájékoztatása az új állami kezdeményezésekről és a
mikrocégek tájékoztatása arról, milyen közvetlen állami segítségre számíthatnak.
Olyan szervezetek, melyek segítik a kormányzati kommunikáció hálózatát.

Várt hatás
Tanácsadás arról, hol kell keresni állam által nyújtott lehetőségeket, és oktatás biztosítása.

Célcsoport
Mikrocégek

A projekt időtartama
2005. június –

Kommunikációs stratégia
Tájékoztató szórólapok, előﬁzetés a weboldalra.

Elért eredmények
A weboldal látogatóinak száma folyamatosan nő, és a mikrocégektől számos pályázat érkezik közvetlenül a weboldalon keresztül. A mikrocégek által beadott pályázatok száma növekszik.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Parliamentary Secretariat
for Small Business and
the Self-Employed
Mr Keith Psaila
Casa Leoni
St. Joseph High Road
Sta. Venera CMR02
Malta
E-mail:
keith.psaila@gov.mt
Weboldal:
www.mcmp.gov.mt
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2.6. Program kis- és középvállalkozások számára
üzleti terv készítéséhez
Leírás
Az LTS (liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma) – egy program kis- és középvállalkozások számára üzleti terv készítéséhez – egyike a Finn Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok (T&E Központok) által a vállalkozások számára nyújtott szakosított szakértői szolgáltatásoknak. Az LTS-program az ügyfeleik igényeihez szabott
szakértői szolgáltatás, amelynek segítségével a vállalkozók vagy vállalatvezetők egy
tanácsadó útmutatása mellett elkészíthetik vállalkozásuk üzleti tervét. A tanácsadó
útmutatást ad a vállalkozásoknak, illetve kritikus észrevételekkel segíti őket. A jól
elkészített üzleti terv adja meg az alapot egy cég jövőbeni tevékenységének tervezéséhez és előrejelzéséhez, és olyan eszköz, amely felhasználható a stratégiai vezetésben és szükség esetén a ﬁnanszírozási tárgyalásokon is. Az LTS szerinti eljárás és
az üzleti terv elkészítése ugyanakkor felruházza a vállalkozókat vagy a vállalatvezetőket olyan készségekkel is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy később aktualizálni
tudják az üzleti tervet, vagy újat készíthessenek. A program végén a cégek elektronikus formátumban kapnak egy üzleti tervet, amelyet később könnyen aktualizálhatnak. Az LTS-szolgáltatás a cégeknek adott egyedi bizalmas tanácsadás formájában
valósul meg, kis- és középvállalkozási szakértők és a vállalkozók közötti együttműködésként. A szakértői szolgáltatást a T&E Központok és más fontos érintett felek
együttműködésével alakították ki.

Célkitűzések
Az LTS-program célja, hogy segítse a cégeket jövőbeni tevékenységük megtervezésében, a stratégiai vezetésben és az üzleti tevékenységben, valamint a jövőképek és
stratégiák vizsgálatában és pontosításában használható eszközt biztosítson számukra, és hogy a stratégiákat és terveket gazdasági adatokként jeleníthessék meg.

Várt hatás
–

Célcsoport
Olyan kis- és középvállalkozások, amelyek egy üzleti terv segítségével készek vállalni
üzleti tevékenységük szisztematikus tervezését, vagy olyan vállalkozások, melyek
üzleti tervét aktualizálni kell.

A projekt időtartama
2004. december – 2007. december

Kommunikációs stratégia
Az LTS-program marketingjét a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok
végzik. Tájékoztató szórólap és diasorozat kapható.

Elért eredmények
A működés első évében mintegy 100 vállalkozás vett részt a programban.

Elérhetőség:
Ministry of Trade and
Industry
Ms Tuulikki Laine-Kangas
PO Box 32
00023, Government
Finland
E-mail: tuulikki.lainekangas@ktm.ﬁ
Weboldal:
www.te-keskus.ﬁ,
www.yrityssuomi.ﬁ
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Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

2.7. TuoteStart, program termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozó elképzelések
kidolgozására
Leírás
A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó elképzelések kidolgozásáról szóló TuoteStart
program egyike a ﬁnn Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok (T&E Központok) által a vállalkozások számára nyújtott szakosított szakértői szolgáltatásoknak. A
szakértői szolgáltatás célja a kis- és középvállalkozások és magánszemélyek általi termékfejlesztés és innováció támogatása. Ez az elképzelések lehetséges üzleti megvalósításának vállalati vagy projektszintű értékelése és kidolgozása formájában történik. Rugalmasan igazítható az ügyfelek igényeihez. A TuoteStart szakértői csoportja értékeli a
termékekre vonatkozó elképzeléseket és ezek üzleti megvalósításának lehetőségeit, és
ajánlásokat fogalmaz meg a teendőket illetően. Az ügyfelek segítése céljából a T&E Központ ezután kijelölhet egy tanácsadót a projekt hatékony elindításához szükséges intézkedések végrehajtására. Ezt a szakértő szolgáltatást a T&E Központok, az Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testület, a Finn Találmányi Alapítvány, a Finn
Technológiafejlesztési Központ (Tekes) és a ﬁnn Országos Kutatási és Fejlesztési Alap
(Sitra) közötti együttműködés keretében alakították ki.

Célkitűzések
A vállalkozások és egyéni vállalkozók segítése az elképzelések kezelésében és a már
elindított termékfejlesztési projektek felgyorsítása. Termékfejlesztési és találmányi
elképzelések segítése és támogatása a kezdeti szakaszban. Segítségnyújtás a már
előrehaladott állapotban vagy esetleg már a piacon lévő termékek és szolgáltatások
fejlesztésében. Segítségnyújtás olyan cégeknek, melyeknek arra szükségük van gyakorlati termékfejlesztési problémáik megoldásához.

Várt hatás
–

Célcsoport
Olyan kis- és középvállalkozások, melyek termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó elképzeléseket akarnak üzletileg megvalósítani.

A projekt időtartama
2003. május – 2007. december

Kommunikációs stratégia
A TuoteStart program marketingjét a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok végzik. Tájékoztató szórólap és diasorozat kapható.

Elért eredmények
–

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Elérhetőség

A TuoteStart a hálózatépítés új módját jelenti, amelynek egyik fontos része olyan belső
szakértői hálózat létrehozása, amely összekapcsolja a T&E Központokat, valamint aktív
együttműködést biztosít külső szakértői vagy tanácsadói hálózatokkal. A szolgáltatás
lehetővé teszi, hogy az üzleti támogató hálózat egy adott régióban az új elképzelések és
projektek legszélesebb körét használja. A cél a regionális üzleti tevékenység és a foglalkoztatottság támogatása, a T&E Központok számára pedig az, hogy megerősödjenek, és
szakismereteket szerezzenek azáltal, hogy a saját területükön a legmegfelelőbb módon
összekapcsolják és hálózatba szervezik az üzleti világot.

Ministry of Trade and
Industry

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Ms Pirkko Silvola
PO Box 32
00023, Government
Finland
E-mail:
Pirkko.silvola@ktm.ﬁ
Weboldal:
www.te-keskus.ﬁ,
www.yrityssuomi.ﬁ
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2.8. Országos program a vállalkozásátadás
segítésére
Leírás
Ez a program olyan intézkedésekből áll, melyek célja, hogy felhívják a kérdésre a vállalkozások és a vállalkozási tanácsadók ﬁgyelmét, továbbá a számukra nyújtott képzésből és oktatásból, az átadás előkészítésére szolgáló tanácsokból és eszközökből,
az eladók és a vevők egymásra találásának megkönnyítésére szolgáló intézkedésekből, valamint pénzügyi eszközökből. A programot az ALMI, a Svédországi Magánvállalatok Szövetsége, a Svéd Vállalkozások Szövetsége és a Családi Vállalkozások Hálózata szorosan együttműködve dolgozta ki és hajtja végre.

Célkitűzések
Félévente megyénként legalább egy tájékoztató előadást kell tartani, amelyen ismertetik annak fontosságát, hogy időben el kell indítani az átadási folyamatot, valamint a tulajdonosváltás különféle következményeiről. 80%-os elégedettségi szint
azoknak a vállalkozástulajdonosoknak a körében, akik részt vettek a tájékoztatókon.
Tájékoztatás a piacokról a kisvállalkozások vevői/eladói számára. Intézkedések a vállalkozó kedv bátorítására, különösen a ﬁatalok körében, azzal az információval
együtt, hogy már működő vállalkozást is át lehet venni, nem kell feltétlenül újat indítani. A célcsoportban lévő vállalkozástulajdonosok legalább 90%-a kapjon írásos információt vagy vegyen részt a tájékoztatókon.

Várt hatás
–

Célcsoport
50 évesnél idősebb tulajdonos által vezetett vállalkozások. Potenciális vevők, különösen ﬁatalok, akik érdeklődnek aziránt, hogy inkább már működő vállalkozást vegyenek át, mint hogy újat indítsanak.

A projekt időtartama
2005. január – 2007. június

Kommunikációs stratégia
A NUTEK ismerteti a programot a célcsoportba tartozó vállalkozásokkal, szorosan
együttműködve az országos, regionális és helyi partnerekkel.

Elért eredmények
Országszerte mintegy 50 tájékoztató előadást tartottak. Tanfolyamokat tartanak
például az átadási eljárásról, a pszichológiai-társadalmi szempontokról és a pénzügyekről.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Elérhetőség
NUTEK (Swedish Agency
for Economic and
Regional Growth)
Ms Sigbritt Larsson
Liljeholmsv. 32
11786, Stockholm
Sweden
E-mail: sigbritt.
larsson@nutek.se
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Közös munka az országos, regionális és helyi gazdasági szervezetek részvételével a
kisvállalkozások hatásos és hatékony megszólítása céljából.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
A projekt részben a „Vállalkozásátadás, legjobb eljárás” projekt ajánlásait követte.

2.9. Figyelemfelkeltés a vállalkozásátadás iránt:
országos szövetség intézményi és
magánszereplők között
Leírás
A vállalkozásátadás országos hálózatépítési stratégiájának kidolgozásához első lépésként országos és regionális szinten meghatározták azoknak a körét, akik közvetve vagy közvetlenül érintettek a témában. 73 szakértő részvételével először egy szemináriumot tartottak, ahol kidolgoztak egy vállalkozásátadásra vonatkozó
alapokmányt. Következő lépésként országos konferenciát szerveztek azzal a céllal,
hogy felvázoljanak egy, a Best projekt ajánlásain alapuló koherens rendszert a vállalkozásátadás irányelveire, hogy a kereskedelmi kamarák irányítása alatt folyamatban
lévő tevékenységeket felgyorsítsák, szervezzenek egy „helyes gyakorlatok” bemutatótermet tapasztalatcsere céljából, és hogy díjat alapítsanak a média ösztönzésére,
hogy széles körű kommunikációs tevékenység révén nagyobb ﬁgyelmet kapjon a
vállalkozásátadás témája.

Célkitűzések
A Best projekt ajánlásainak végrehajtása országos hálózatépítési stratégia kidolgozásával. Tapasztalt országos érdekelt felek meghatározása, motiválása és összehívása a régiókból és az intézményekből. Vállalkozásátadási alapokmány kidolgozása.
Hálózatépítés.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások, állami és magánszereplők

A projekt időtartama
2000. szeptember –

Kommunikációs stratégia
Weboldalak, szemináriumok és nyilvános előadások, kérdőíves felmérések.

Elért eredmények
A Best projekt vállalkozásátadásra vonatkozó, különféle ajánlásainak végrehajtása,
egy műszaki testület a Termelési Minisztériumban, vállalkozásátadási alapokmány,
ﬁgyelemfelkeltő szemináriumok, helyi oktatás.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Ezen a területen elsőként indult olyan átfogó stratégia, melyben egyaránt részt vettek intézményi partnerek, vállalkozások és közvetítők. A szinergia maximalizálása a
különféle helyi érintett felek között. 103 kereskedelmi kamara vett részt a projektben.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
A Best projekt vállalkozásátadásra vonatkozó ajánlásai.

Elérhetőség
Unioncamere
Mr Carlo Spagnoli
P/za Sallustio, 21
00187, Rome
Italy
E-mail: carlo.
spagnoli@unioncamere.it
Weboldal: http://www.
unioncamere.it/
trasﬁmpresa.htm
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2.10. ViestinVaihto, a kis- és középvállalkozásokat
szabályozott generációváltásra felkészítő
fejlesztőprogram
Leírás
A ViestinVaihto program egyike a Finn Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok (T&E Központok) által a vállalkozások számára nyújtott szakosított szakértői
szolgáltatásoknak. A program a kis- és középvállalkozások igényeihez szabott szakértői tanácsadó szolgáltatást nyújt, hogy segítse őket a generációváltással kapcsolatos kérdésekben. Háromnapos konzultációt szánnak a potenciális új tulajdonosok
alkalmas feltételeinek vizsgálatára, az átadó és az átvevő helyzetének és elvárásainak
tisztázására, a vállalkozás értékének megállapítására, az adózási és jogi szempontok
meghatározására és a különféle átadási megoldások ﬁnanszírozási lehetőségeinek
körvonalazására. A program végén a vállalkozók kapnak egy generációváltási tervet,
az ajánlott lépésekkel együtt. A szolgáltatást a cégek számára egyedi bizalmas tanácsadás formájában nyújtják. A projektet a T&E Központok és más meghatározó
érintett felek, mint például szakmai szervezetek és a Finnvera közötti együttműködéssel alakították ki.

Célkitűzések
A generációváltás, illetve tulajdonosváltás gondos és időben történő előkészítésének segítése, megfelelő elemzések alapján segítség a lehetőségek és megoldások
kiválasztásához, további kezelést igénylő problémák kiemelése.

Várt hatás
–

Célcsoport
A generációváltás folyamatában lévő kis- és középvállalkozások, bármely szektorban.

A projekt időtartama
2002. április – 2007. december

Kommunikációs stratégia
A ViestinVaihto program marketingjét a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok végzik. Tájékoztató szórólap és diasorozat kapható.

Elért eredmények
Generációváltási tervek készültek 521 vállalkozás számára (2002. április – 2005. szeptember), és ezek közül néhány már tényleges átadást eredményezett. Ismertebbé
vált, hogy a generációváltás tervezését időben meg kell kezdeni.

Értékelés
–

Elérhetőség
Ministry of Trade and
Industry
Ms Anna-Liisa Levonen
PO Box 32
00023, Government
Finland
E-mail: anna-liisa.
levonen@ktm.ﬁ
Weboldal:
www.te-keskus.ﬁ,
www.yrityssuomi.ﬁ
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A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A ViestinVaihto egy szakosított szakértői szolgáltatás, ebből következően a szolgáltatás
„hivatalos”, de rugalmasan alakítható az ügyfél igényeihez. Mivel szakosított szolgáltatás,
az ügyfelek világos képet kaphatnak arról, hogy mi is ez a szolgáltatás, és az elvárásaik
reálisak lesznek. Mivel a szakosított szolgáltatást a T&E Központok hálózata és a meghatározó érintett felek közösen alakították ki, be lehetett építeni a Finnországban már meglévő legjobb gyakorlatokat, és el lehetett kerülni a „kerék újrafeltalálását”.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

3. SIKERES MODELL E K A Z E - Ü Z L E T B E N
Sikeres modellek az e-üzletben, különösen az azt támogató intézkedések,
hogy a kis- és középvállalkozások belépjenek az e-üzletbe
A vállalatok számára az e-üzleti megoldásokba való befektetés fontos ösztönzője az, hogy ezzel növelhetik üzleti tevékenységük hatékonyságát, és ennek eredményeként összességében a versenyképességüket. Az utóbbi években egyre nagyobb és magas szintű politikai ﬁgyelmet kap az, hogy Európának,
versenyképessége fokozására, többet kell tennie az információs és kommunikációs technológiák (IKT)
szerepének kiaknázása érdekében. Külön ﬁgyelmet kapott a kis- és középvállalkozások szerepe. A 2005.
évi e-Business w@tch jelentés megerősítette, hogy továbbra is a nagy cégek jelentik az e-üzlet fejlődésének motorját, de a kis- és középvállalkozások is – és ezen belül főleg a középvállalkozások – egyre
gyorsabban zárkóznak fel. A kis- és középvállalkozások számára továbbra is problémát jelent azonban
az, hogy korlátozottan ismerik az információs és kommunikációs technológiákat és azok lehetőségeit,
kevés az IKT-befektetésekhez rendelkezésre álló tőke, és nehézségek vannak az IKT-szakemberek alkalmazásával. A technológia bevezetésének és fenntartásának állandó költségei jellemzően viszonylag
nagyok a kisvállalatok számára.
•

2005-ben az EU-ban a kisvállalatok mintegy 8–10%-a, a középvállalkozások több mint 30%-a és a
nagyvállalatok közel 60%-a rendelkezett vállalati erőforrás-tervezési rendszerrel.

•

A kis cégeknek csak mintegy 10%-a használt egyedi IKT-megoldásokat az e-beszerzésekhez, szemben a közepes cégek 20%-ával és a nagy cégek kb. 30%-ával.

•

A kis cégeknek csak mintegy 10%-a használt egyedi IKT-megoldásokat a marketinghez és értékesítéshez, szemben a közepes cégek 20%-ával és a nagy cégek majdnem 30%-ával.

A tagállamok úgy reagáltak a kis- és középvállalkozások sajátos szükségleteire, hogy számos hatékony
szakpolitikát dolgoztak ki a kis- és középvállalkozások IKT-használatának elősegítésére. Sikeres szakpolitikai kezdeményezéseket dolgoztak ki országos, regionális és helyi szinteken. Az ilyen szakpolitikák
hatékonyságát ugyanakkor tovább javíthatja a hálózatépítés, az egymástól való tanulás, a helyes gyakorlatok megosztása és végül olyan koordináló tevékenységek, melyek célja szélesebb körű és markáns hatás elérése az EU egészében. Az eBSN (Európai e-üzleti támogató hálózat kis- és középvállalkozások számára, www.e-bsn.org), ami döntéshozók és szakpolitikai szakértők virtuális hálózata, olyan
eszköz, amely javíthatja az e-üzletre vonatkozó szakpolitikák közötti koordinációt.
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Az eBSN megerősítette, hogy a kihívás megváltozott; a szakpolitikának már nem azt kell előmozdítania,
hogy a kis- és középvállalkozások rácsatlakozzanak az internetre, hanem hogy az IKT-k globálisan, hatékonyan és produktívan beépüljenek a szokásos üzleti tevékenységbe. A szakpolitika megváltozását
tovább kell támogatnia a lisszaboni célok megvalósításának ösztönzése céljából kialakított országos és
regionális e-üzleti kezdeményezéseknek.
Ez a fejezet példákat mutat be az információs és kommunikációs technológiáknak a kis- és középvállalkozások üzleti tevékenységébe történő hatékony beépítését segítő helyes kormányzati gyakorlatra.
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3.1. Meeting point Wermland – az e-üzlet használatának
egyszerűsítése a värmlandi önkormányzatok és
vállalatok számára
Leírás
A Meeting point Wermland elnevezésű projekt egy sor olyan szolgáltatást nyújt, amelyek lehetővé teszik a költséghatékony elektronikus üzenetváltást, ideértve a számlázást, megrendelést,
bizonylatolást és beszerzést. Ez egy közös e-kereskedelmi projekt önkormányzatok, beszerzők
és beszállítók számára. Az összes résztvevő számára megfelelő eszközöket, oktatást és
beruházástámogatást nyújt. A projekt tájékoztatást ad könnyen használható, funkcionális és
költséghatékony e-kereskedelmi megoldásokról, támogatást nyújt mind a feladónak, mind a
címzettnek az elektronikus számlázás bevezetéséhez, megkönnyíti a kapcsolatokat az önkormányzatok/vállalkozások és a beszállítók között az elektronikus számlázás bevezetésekor, és
műszaki megoldásokkal segíti az elektronikus számlázást.

Célkitűzések
Az informatika használatához szükséges tudás növelése a kis- és középvállalkozások körében; annak
elérése, hogy a kis- és középvállalkozások nagyobb fontosságot tulajdonítsanak az e-üzleti stratégiáknak és ﬁgyelmük felhívása az e-üzlet alkalmazására; segítség az e-üzleti lehetőségek feltérképezésében; ismeretek biztosítása a kis- és középvállalkozások számára az e-üzlet területén történő
együttműködés különböző formáiról; tájékoztatás a kis- és középvállalkozások számára könnyen
használható, funkcionális és költséghatékony e-kereskedelmi megoldásokról; a kis- és középvállalkozások segítése az e-üzlet irányába történő átalakulásban; regionális erőforrás a vállalkozások és
önkormányzatok számára, hogy elektronikus számlákat állítsanak ki olyan formátumban, amelyet a
vevő rendszere fel tud dolgozni.

Várt hatás
A régióbeli vállalatok olyan informális hálózatokat fognak tudni felállítani, amelyek másképp
esetleg nem alakulnának ki. A kis- és középvállalkozások lehetőséget kapnak arra, hogy megmaradjanak olyan vállalatok beszállítóinak, amelyek máskülönben kénytelenek lennének olyan
nem helyi beszállítókat választani, amelyek megfelelnek annak a követelménynek, hogy ajánlataikat elektronikusan nyújtsák be.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2003. május –

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Jelenleg öt önkormányzat vesz részt a projektben, és több mint 50 beszállító küldi a számlákat
elektronikus úton a szóban forgó önkormányzatok közül egynek vagy többnek. Közel 100 beszállító vesz részt valamilyen módon a projektben.

Értékelés
–

The Wermland Chamber
of Commerce
Ms Ulrika Obstfelder
Peterson
Södra Kyrkogatan 6
652 24, Karlstad
Sweden

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
A szemlélet megvalósulása kis léptékben kezdődött, és várhatóan továbbgyűrűzik. A technológia alkalmazása is könnyebb, ha konkrét és gyakorlati alternatíva áll rendelkezésre. Ha az e-üzlet egy területen sikeresnek bizonyul, nagyobb lesz a fogadókészség arra, hogy más területeken
is keressék az e-üzlet által kínált új lehetőségeket.

A projekthez példaként szolgált

Elérhetőség

E-mail:
ulrika@wermland.cci.se
Weboldal:
www.
handelsplatswermland.se,
www.wermland.cci.se

–
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3.2. Az e-üzlethez szükséges szaktudás
megszerzésének elősegítése a kis- és
középvállalkozások körében, integrált eljárások és
szabványok révén (Prozeus)
Leírás
A Prozeus az„E-üzlethez szükséges szaktudás megszerzésének elősegítése a kis- és középvállalkozások körében, integrált eljárások és szabványok révén” elnevezésű projekt rövidítése, amelyet
arra dolgoztak ki, hogy segítse a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy meg tudjanak jelenni a
globális beszerzési és értékesítési piacokon. A projekt középpontjában az e-üzleti tevékenységeknek a közepes méretű vállalkozások számára történő életszerű alkalmazása áll. Az életszerű körülmények között a kiválasztott kis- és középvállalkozások (25 vállalkozás vett részt a kísérletben) által tesztelt e-üzleti megoldások más vállalkozásokat is segítenek az e-üzlet beindításában és
alkalmazásában. Az alapot globálisan alkalmazható, jól meghatározott eljárások és szabványok
használata jelenti.

Célkitűzések
A Prozeus projekt know-how kidolgozása és tájékoztatás révén átláthatóságot teremt az eüzletben; tervezési és beruházási biztonságot ad a kis- és középvállalkozásoknak azzal, hogy
eljárási és alkalmazási ajánlásokat dolgoz ki e-üzleti szabványokra; javítja a kis- és középvállalkozásoknál az e-üzlethez szükséges szaktudást azzal, hogy példákat ad kipróbált és bevált e-üzleti megoldásokra; bátorítja a kis- és középvállalkozásokat, hogy saját maguk is vezessék be az e-üzleti alkalmazásokat.

Várt hatás
Az e-üzlet beépítése a kis- és középvállalkozások üzleti tevékenységébe a 25 kísérleti projekt
példája nyomán. A cél gyakorlati tudásalap kifejlesztése és olyan fórum létrehozása, ahol valós
életből vett megfelelő példákat lehet bemutatni. Ennek eredményeként gyakorlati tudás jön
létre a projekttervezésről, a munkavégzési eljárások sikeréről és nehézségeiről, és az alkalmazási
tapasztalatokról és nyereségességi szempontokról, amelyek hozzáférhetőek lesznek sok kis- és
középvállalkozás számára, lehetővé téve így, hogy elvben és gyakorlatban kidolgozzák az e-üzletben való saját részvételüket.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama

Elérhetőség
Institut der Deutschen
Wirtschaft Köln Consult
GmbH (Institute for the
German Economy)

2003–2005 (a kísérleti projektekre)

Kommunikációs stratégia
A www.prozeus.de weboldal, más e-üzleti platformok, a sajtó, konferenciák, kereskedelmi
vásárok, kiállítások, az eredményeket összegző és a döntéshozást segítő ismertetőfüzetek,
ellenőrző listák és útmutatások.

Mr Thomas Einsporn
Gustav-Heinemann-Ufer
84-88
50968, Köln
Germany

Elért eredmények

E-mail:
Einsporn@iwkoeln.de

–

GS1 Germany GmbH
Mr Tim Bartram
Maarweg 133
50825, Köln
Germany

Sikeres kísérleti projektek és minden szinten pozitív eredmények. A projekt folytatódik
2006–2008-ban Prozeus Plus néven. Egy sor ismertetőfüzet és útmutatás készült. Különféle
területekre szakértői hálózatok jöttek létre.

Értékelés
A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A más vállalkozások által közvetlenül felhasználható és alkalmazható, valós életből nyert
tapasztalatok felhasználása.

Tanulságok
–

E-mail: Bartram@gs1.de

A projekthez példaként szolgált

Weboldal: www.prozeus.de

–
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3.3. Osztrák e-kereskedelmi minőségi jegy
Leírás
Az osztrák e-kereskedelmi minőségi jegyet szigorú vizsgálat után adják ki, és csak olyan vállalatoknak, melyek igazolták, hogy ügyfeleiket a törvény által előírt minimumot meghaladóan szolgálják ki, és hogy üzleti magatartásuk megbízható. A minőségi jegyet, amely része a biztonságos
online vásárlásra létrehozott EU-szintű Euro-Label-rendszernek, hivatalosan elismerik a fogyasztóvédelmi szervezetek, a közszektor és a gazdasági szektor. Az osztrák e-kereskedelmi minőségi
jegyet az „internet-ombudsman” projekt részeként a közszektorban dolgozó szakértők, a szociális partnerek, a fogyasztóvédelmi szervezetek és a kereskedelmi kamara dolgozta ki. A minőségi
jegy az online árusítóhelyek tulajdonosainak információkat és tanácsokat ad arra nézve, hogyan
építsék fel weboldalukat úgy, hogy az jogilag ne legyen kifogásolható. Az Euro-Label szervezetének weboldaláról beszerezhetők az e-kereskedelemről szóló legfrissebb hírek és az internet biztonságáról szóló információk. További szolgáltatásként a tanúsított weboldalak tulajdonosai
azonnal tájékoztatást kapnak minden vonatkozó jogváltozásról.

Célkitűzések
Az, hogy első ránézésre meg lehessen állapítani egy weboldal komolyságát; a fogyasztók bizalmának növelése; a tanúsított árusítóhelyek forgalmának növelése és ezáltal munkahelyek megőrzése; jogbiztonság nyújtása az árusítóhelyek tulajdonosainak a tanúsítási eljárás során történő
átfogó tájékoztatás révén; kisebb jogi költségek a saját alternatív vitarendezési rendszer (internetombudsman) segítségével; és a tanúsított vállalatok marketingjének javítása. A tanúsított vállalatok reklámozása országos vásárokon (www.eday.at) és segítésük az e-kereskedelemre vonatkozó jog új vagy megváltozott előírásairól szóló éves áttekintések és információk révén.

Várt hatás
A tanúsított vállalkozások megerősítése és a tanúsítvánnyal nem rendelkezők biztatása,
hogy ajánljanak ahhoz hasonló értékesítési feltételeket, és ugyanúgy tartsák be a törvényt,
mint a tanúsított vállalatok, hogy versenyképesek maradhassanak.

Célcsoport
Osztrák vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2000–

Kommunikációs stratégia
Weboldal, sajtótudósítások, sajtókonferenciák, rendezvények, vásárok, körutak. 2005-ben
az Osztrák Gazdasági Kamara és a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium „minőségi oﬀenzívát”indított, amelynek keretében díjmentes volt a tanúsítás a kis- és középvállalkozások számára.

Elért eredmények
178 vállalkozás kapott tanúsítványt, 40-nél a tanúsítás jelenleg folyamatban van, és 40 vállalat folyamodott a minőségi jegyért Ausztriában. Ezeknek a vállalatoknak mintegy 76%-a
kis- és középvállalkozás. Az osztrák e-kereskedelmi minőségi jegy rendszere (Euro-Label
Austria) a legsikeresebb minőségi jegy Ausztriában, és a tanúsított vállalatok számát tekintve 3-szorosan felülmúlja a többi minőségi jegyet.

Wirtschaftskammer
Österreich (Austrian
Economic Chamber)

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Az osztrák minőségi jegy rendszere az európai magatartási kódexen alapul, ami azonos az
összes tagországban. Ez a minőségijegy-rendszer rugalmas, adaptálható és könnyen átvihető az összes EU-országba.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség

Dr. Gerhard Laga
Wiedner Hauptstraße 63
1045, Vienna
Austria
E-mail:
gerhard.laga@wko.at
Weboldal:
http://wko.at/ebusiness,
www.guetezeichen.at,
www.euro-label.at
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3.4. eAskel – szakértői szolgáltatás
Leírás
Az eAskel program egyike a Finn Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok (T&E
Központok) által a vállalkozások számára nyújtott szakosított szakértői szolgáltatásoknak. A
program keretében egyenként meg vannak határozva az informatika és a hálózatok által
jelentett azon lehetőségek, melyek javíthatják az üzleti tevékenységek és folyamatok hatékonyságát. Megvizsgálják a kérdéses cég üzleti tevékenységére vonatkozó informatikai
megoldásokat és a fejlesztési igényeket az informatika és a hálózatok tekintetében. Végtermékként a cég egy gyakorlati „útitervet” kap az informatikai technológia használatának kifejlesztéséhez. Az eAskel program eredményeként egy cég vezetése jobb helyzetbe kerül
az informatikai stratégia fejlesztésének irányítását illetően.

Célkitűzése
Az eAskel program célja, hogy az informatikának a kis- és középvállalkozások általi használata hosszú távon és üzletorientáltan fejlődjön. Célja, hogy az informatika és a hálózatok a
cég üzleti tervezésének és fejlesztésének a részévé váljanak; kidolgozzák a munkamódszereket és az üzleti módszereket; bátorítsák az informatikába történő hosszú távú befektetéseket; és olyan megoldásokat találjanak, melyek versenyelőnyt biztosítanak, és hasznosak
az üzleti tevékenység szempontjából.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2001. november – 2007. december

Kommunikációs stratégia
Az eAskel program marketingjét a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok végzik.
Tájékoztató szórólap és diasorozat kapható.

Elért eredmények
–

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Az eAskel egy szakosított szakértői szolgáltatás, ebből következően a szolgáltatás „hivatalos”, de rugalmasan alakítható az ügyfelek igényeihez. Mivel szakosított szolgáltatás, az ügyfelek világos képet kaphatnak arról, hogy mi is ez a szolgáltatás, és elvárásaik reálisak lesznek. Ha a szolgáltatás tartalmáról előre megállapodnak, akkor könnyebb a szolgáltatás
minőségét ellenőrizni és a tanácsadók munkáját értékelni.

Elérhetőség
Ministry of Trade and
Industry
Ms Jaana Lappi
PO Box 32
00023, Government
Finland

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

E-mail: jaana.lappi@ktm.ﬁ
Weboldal:
www.te-keskus.ﬁ,
www.yrityssuomi.ﬁ
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3.5. A PME Digital kezdeményezés
Leírás
A PME Digital elnevezésű kezdeményezés egy kísérleti projekt – egy köz- és magánszféra
partnersége (PPP) projekt keretében –, amely speciﬁkus ösztönzőrendszerek segítségével
és tájékoztató és segítségnyújtó hálózatok (RIAT) létrehozásával el kívánja látni a kis- és középvállalkozásokat a digitális gazdaságban való nagyobb részvételhez szükséges eszközökkel. A PME Digital kezdeményezést hat országos vállalkozói érdekképviselet együttműködésével dolgozták ki.

Célkitűzések
Tájékoztatás, műszaki/technológiai segítségnyújtás és oktatási szolgáltatások – koherens
stratégia részeként – vállalkozói érdekképviseletek, technológiai iskolák és más tudományos és technológiai intézetek részvételével; hozzájárulás a kis- és középvállalkozások tájékoztatásához és a ﬁgyelmük felhívásához az egyes tájékoztató és segítségnyújtó hálózatok
konkrét céljaira; és az ösztönzőrendszer keretében a kis- és középvállalkozások által beadott
lehetséges beruházási tervek minőségének és megbízhatóságának a biztosítása.

Várt hatás
A kis- és középvállalkozások nagyobb részvétele a digitális gazdaságban; a kis- és középvállalkozások műszaki/technológiai szaktudásának erősítése; a digitális gazdaságra való áttérést célzó vállalkozói kezdeményezések ösztönzése; új piacokhoz való hozzáférés elősegítése; innovatív és együttműködő magatartás kialakítása.

Célcsoport
Portugál kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2003. december – 2005. október

Kommunikációs stratégia
Közbeszerzési felhívások a tájékoztató és segítségnyújtó hálózatok kiválasztására. Ismeretterjesztés és reklámozás a médián, a kezdeményezők szervezetén és weboldalain és a tájékoztató és segítségnyújtó hálózatok szervezetén és weboldalain keresztül.

Elért eredmények
Hét tájékoztató és segítségnyújtó hálózat létrehozása a következő szektorokban: 1. Bútor-,
fa-, kerámia-, ón-, díszkőipar, környezetvédelem, üzleti turizmus, építőipar, mezőgazdaság/
élelmiszeripar; 2. Kereskedelem és szolgáltatások; 3. Lakás, szabadidő, élelmiszer; 4. Turisztika; 5. Fémmechanika, építő-, textil-, parafa-, bútoripar; 6. Divat; 7. Informatika/távközlés,
közlekedés, üzleti szolgáltatások.
Az eredmény mintegy 200 kis- és középvállalkozásból álló kör lett. E kis- és középvállalkozások mindegyikénél a tájékoztató és segítségnyújtó hálózatok elvégeztek egy stratégiaátvilágítást, és készítettek egy cselekvési tervet. Összességében mintegy 1600 cselekvési terv
készült.

Értékelés

AdI – Agência de
Inovação, SA

–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Ez az első kezdeményezés, amely nem korlátozódik az e-kereskedelemre. Lehetővé teszi,
hogy a kis- és középvállalkozások tágabb internetes környezetben működjenek.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség

Mr Paulo Cunha
Campus do INETI, Ed. O,
1º
Estrada do Paço do
Lumiar
1649-038, Lisboa
Portugal
E-mail: pcunha@adi.pt,
adi@adi.pt
Weboldal:
http://www.adi.pt
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3.6. ICT-SME 2010
Leírás
A kis- és középvállalkozásoknak nyereségességük és versenyképességük növelése érdekében koordinálniuk kell stratégiájukat az abban az iparágban domináns nagyvállalatok stratégiáival összhangban, amelyben ők is tevékenykednek. Az „iparági stratégia” különösen az
adott szektorban tevékenykedő egyes szereplők – a főbb megrendelőktől (pl. Renault,
Airbus, Carrefour, ...) az ipari vagy szolgáltatási szektor más fontosabb képviselőiig, ideértve
az alvállalkozókat is (3., 4., ... szint) – között használt adatcseremodell összehangolását jelenti. Az alapvető cél megállapodás elérése a termelési és beszerzési folyamatok egészének
optimalizálása céljából. Az adatcseremodellek közé tartoznak az adatstruktúrák, katalógusok és szabványok, mint például az ebXML, a GS1, melyeknek a lehető legnagyobb mértékben meg kell felelniük az EK szabványainak.
Az intézkedés pályázati felhívással kezdődik. A pályázatok olyan projektek, amelyek átfogják az iparág minden szintjét az adatcseremodellek harmonizálásának és szabványosításának céljával. A siker a következő kritériumokon múlik: a pályázónak reprezentatívnak és jogosultnak kell lennie, továbbá az adott iparágban jó hírnévnek kell örvendenie, hogy képes
legyen az adatcseremodell olyan összehangolására, amely elfogadható az iparág minden
szereplője számára (meghatározó megrendelők, alvállalkozók, ...).

Célkitűzések
Javulás az összes iparágban a nyereségesség tekintetében, Az információs és kommunikációs technológiákba történő beruházások növelése, jobb szolgáltatások kidolgozása a kisés középvállalkozások számára.

Várt hatás
Az adatcseremodelleknek az iparág egészében történő meghatározása és összehangolása
esetén lehetséges ezek szabványosítása és következésképpen az adatfeldolgozási architektúra stabilizálása. Ennek eredményeként könnyebb lesz a kis- és középvállalkozások számára megfelelő kompatibilis szoftvermegoldások meghatározása; az információs és kommunikációs technológiákba történő beruházások kockázatai elfogadhatóbbak lesznek a kis- és
középvállalkozások számára; a kompatibilis adatfeldolgozási architektúrák könnyebbé teszik a kis- és középvállalkozások belső felépítésének továbbfejlesztését.

Célcsoport
Kiválasztott iparágak

A projekt időtartama
2006–2009

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
A pályázat 2005 novemberében zárult le: 75 pályázat érkezett 30 különböző iparágra. Az
előelbírálási szakaszon 20 pályázat jutott túl. Végül mintegy tíz pályázatot választott ki egy,
mind a köz-, mind a magánszektor képviselőiből összeállított bizottság.

Elérhetőség

Értékelés

MINEFI/DGE

–

Mr Antoine Tardivo
12 rue Villiot
75572, Paris Cedex 12
France

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

E-mail: tic.pme2010
@telecom.gouv.fr

–

Weboldal:
http://www.telecom.
gouv.fr/tic-pme2010

–
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Tanulságok
A projekthez példaként szolgált
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3.7. Elektronikus kereskedelem mint a kis- és
középvállalkozások fejlesztésének eszköze
Leírás
Az „Elektronikus kereskedelem mint a kis- és középvállalkozások fejlesztésének eszköze”
című PHARE-program a következő elemekre épült: 1. a nagyközönségnek szóló országos
rendezvények, melyek annak fontosságát népszerűsítették, hogy a kis- és középvállalkozások álljanak át az e-üzletre; 2. egyrészt a későbbi oktatóknak, másrészt a kis- és középvállalkozásoknak szánt egy-, két- és háromnapos tanfolyamok; 3. az e-üzlettel és ezen belül az ekereskedelemmel foglalkozó tanácsadói szolgáltatások; 4. kis- és középvállalkozói portál
kifejlesztése és működtetése. A portál 2006-ban részben, később pedig teljes mértékben
önfenntartóvá válik.

Célkitűzések
Az információközlő eszközök széles körű használatának elősegítése a kis- és középvállalkozások körében; a kis- és középvállalkozások tájékoztatása az e-üzlet és az e-kereskedelem
által kínált lehetőségekről; segítségnyújtás a szükséges szaktudás megszerzéséhez; az
internet, az e-kereskedelem és az informatikai eszközök használatához szükséges lehető
legszélesebb körű elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzése.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2003. november – 2005. augusztus

Kommunikációs stratégia
A nagyközönségnek szóló kampány rendszeres tájékoztató rendezvények és sajtókonferenciák formájában. 2,7 millió példányban forgalmazott országos és helyi médiumokban jelentek meg hirdetések. Közvetlen levelek és hirdetések mintegy 3,5 millió emberhez jutottak el
a megcélzott szegmensben.

Elért eredmények
A program több mint 900 kis- és középvállalkozásnak és magánvállalkozónak nyújtott lehetőséget arra, hogy alapvető gyakorlati ismereteket szerezzenek az elektronikus kereskedelemről, az elektronikus üzletről és ezek működési módjáról. Ezek közül csaknem 300 kapott
testre szabott tanácsot az e-kereskedelmet illetően. A kifejlesztett internetes portál (www.
kkvportal.hu) továbbra is működik a programban részt vevő szakmai partner irányítása
alatt.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A projektet hozzáigazították a helyi viszonyokhoz, mely komplex eszközrendszert ad a kisés középvállalkozásoknak, hogy a lehető legjobban megismerjék az e-kereskedelmet, és
elősegítsék annak gyakorlati használatát.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
Leskóné Kecskés Ildikó
Honvéd u. 13–15.
1055 Budapest
Magyarország
E-mail: kecskes.
ildiko@gkm.gov.hu
Weboldal:
www.kkvportal.hu
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3.8. E-üzlet a kis- és középvállalkozások számára
Leírás
Egy kétéves időszakra 9,7 millió DKK (közel 1,3 millió EUR) támogatást kaptak olyan projektek,
amelyek javíthatják az informatikai és e-üzleti lehetőségek kihasználását a kis- és középvállalkozások (különösen a kis- és mikrovállalkozások) körében. A támogatás célja az volt, hogy megszüntessék az informatika használatának és az informatikai infrastruktúrába történő befektetések útjában álló akadályokat. A támogatásra ipari szervezetek, üzleti tanácsok és üzleti
szolgáltató központok pályáztak. A pályázók konzorciumot alkothatnak a támogatás megpályázásához, de minden konzorciumban legalább egy tagnak a fenti szervezetek köréből kell kikerülnie. Az egyes pályázók számára a támogatás felső határa 2 millió DKK volt, és összesen 9,7
millió DKK támogatás került kiosztásra 8 pályázó között. A támogatásokat a következő kritériumok alapján ítélték oda: a tevékenységek és szolgáltatások minősége; integrált szolgáltatási
megoldások; stratégia a kis- és középvállalkozások bevonására; projektek értékelése; költségvetés és társﬁnanszírozás; terv a szolgáltatások további (saját) ﬁnanszírozására; a pályázó szakértelmének foka.

Célkitűzések
A kis- és középvállalkozások kapjanak általános áttekintést az informatika lehetőségeiről és az
informatikai megoldások piacáról. Régiók, helyi hatóságok és kereskedelmi szövetségek bevonása, hogy nagyobb fontosságot kapjon az informatikának a vállalkozások általi használatának
előmozdítása. A tevékenységek a kis- és középvállalkozásokhoz a lehető legközelebb folyjanak.

Várt hatás
–

Célcsoport
Az első szinten – támogatást kapó szervezetek – ipari szervezetek és üzleti tanácsok. A második
szinten – a támogatással kifejlesztett szolgáltatásokat igénybe vevő cégek – kis- és középvállalkozások, illetve néhány projekt esetében adott iparágakban vagy adott régiókban tevékenykedő kis- és középvállalkozások.

A projekt időtartama
2005. november – 2007. november

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
–

Értékelés
–

Elérhetőség

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Danish Ministry of
Science, Technology

A kezdeményezés célja nem az, hogy a kis- és középvállalkozások közvetlenül támogatást kapjanak, hanem hogy a decentralizált szereplők mobilizálódjanak, és az e-üzlet „szokásos” működésük részévé váljon. A közszektornak nincsenek erőforrásai sem szaktudása arra, hogy biztosítsa a kis- és középvállalkozások számára mindazt, amire azoknak szükségük lenne, de segítheti a
decentralizált szereplők által kidolgozandó különböző intézkedések ﬁnanszírozását.

Ms Helle Dam Sørensen
Bredgade 43
1260, Copenhagen K
Denmark
E-mail: hds@vtu.dk
Kiadvány: „IT at the right
time and place”, elérhető
az alábbi weboldalon:
http://www.
videnskabsministeriet.dk/
fsk/div/itsoejlen/
It_paa_rette_tid_UK.pdf
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Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
Az „E-üzlet kis- és középvállalkozások számára” című projekt részben az Európai Bizottság által
már értékelt, 2002. évi „Rövid út az e-üzlethez” elnevezésű kezdeményezések folyománya. Az
„E-üzlet kis- és középvállalkozások számára” című projekt felhasználta a korábbi kezdeményezésekből szerzett tapasztalatok egy részét. Tanulmányoztak továbbá svéd (it.sme.se), ﬁnn (eAskel),
norvég (VeRDI), ír (eBIT) és holland (Netherlands Goes Digital) kezdeményezéseket.
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3.9. Nemzeti e-üzleti stratégia
Leírás
A nemzeti e-üzleti stratégia egy sor olyan ajánlást tartalmaz, amelyek segítenek leküzdeni azokat az akadályokat, melyek útjában állnak annak, hogy a kis- és középvállalkozások hatékonyabban használhassák az információs és kommunikációs technológiákat (IKT), valamint ösztönzik a
kis- és középvállalkozások körében az IKT optimális kihasználását. A stratégia megfogalmazásában gazdasági szervezetek és kis- és középvállalkozások vettek részt. Egy munkacsoport alakult
arra, hogy ﬁgyelemmel kísérje a stratégia ajánlásainak végrehajtását, és több kisebb munkacsoport foglalkozott az egyes ajánlásokkal.

Célkitűzések
Az e-beszerzés és az e-számlázás használatának erősítése a kis- és középvállalkozások körében.
Annak elősegítése, hogy az e-üzleti megoldásokat használni tudják a kis- és középvállalkozások
és a mikrovállalkozások. Iparági szakpolitikai szemlélet annak előmozdítására, hogy a kis- és középvállalkozások átálljanak az információs és kommunikációs technológiákra.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások és mikrovállalkozások

A projekt időtartama
2004. december – 2005. december

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Az e-beszerzés és az e-számlázás használatának erősítése a kis- és középvállalkozások körében.
A stratégia ajánlása szerint párbeszédet kellett folytatni a Pénzügyminisztériummal és a fontosabb közszektori beszerzőkkel, hogy javítsák az esélyegyenlőséget, és kiküszöböljék azokat a
veszélyeket, amelyeket a közszektor e-beszerzése jelenthet a kis- és középvállalkozások számára. Készült egy, „A közszektor e-beszerzése – lehetőségek és veszélyek a kis- és középvállalkozások szempontjából” című jelentés, amely ajánlásokat tartalmaz arra, hogyan lehet a legjobban
hozzáférhetővé tenni a kis- és középvállalkozások számára az e-beszerzést.
Intézkedések az e-üzleti megoldások kis- és középvállalkozások és mikrovállalkozások általi
használhatóságának javítására: a nemzeti e-üzleti stratégia ajánlása szerint ki kell alakítani egy
IKT-tanácsadói akkreditációs rendszert. A minisztérium felkérte az Enterprise Ireland kormányszervet, hogy dolgozzon ki egy biztosítási rendszert az IKT-tanácsadók számára.
Kezdeményezések a kis- és középvállalkozásoknak az információs és kommunikációs technológiákra történő átállását elősegítő iparági szakpolitikai elv támogatására: az e-üzleti stratégia
ajánlásai szerint az állami szerveknek elő kell segíteniük az információs és kommunikációs technológiák és az e-üzlet fejlesztésének támogatását a vállalkozásfejlesztés általános elvének részeként, és nem úgy kell tekinteniük az e-üzletre, mint távoli és önálló tevékenységre.
A nemzeti e-üzleti stratégia ajánlása szerint „elsőrendű fontosságú, hogy intézkedés történjen az
online kereskedelem jogi kereteinek alapos megismertetésére”: a minisztérium jóváhagyta a jogi keretről szóló útmutató kidolgozása céljából létrehozandó információs társadalmi bizottsági célelőirányzat ﬁnanszírozására vonatkozó javaslatot. Az útmutató tájékoztatást és tanácsokat fog adni a
vállalkozásoknak az e-üzlet jogi és szabályozási vonatkozásairól. Az útmutató az Enterprise Ireland
külön erre a célra létrehozott e-üzleti weboldalán lesz megtalálható: www.openup.ie.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Department of
Enterprise, Trade and
Employment
Ms Sinéad Gilligan
Room 515 eBusiness unit
23 Kildare Street
Dublin 2
Ireland
E-mail: sinead_
gilligan@entemp.ie
Weboldal:
www.entemp.ie
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3.10. Intézkedések a vállalatközi (B2B) e-kereskedelemnek
a kis- és középvállalkozásoknál történő bevezetésére
Leírás
A vállalatközi (B2B) program célja, hogy Schleswig-Holstein gazdaságát bevezesse az e-üzlet világába, a vállalatközi kapcsolatokat állítva a középpontba. A kis- és középvállalkozások ösztönzőket vehetnek igénybe az elektronikus üzleti műveletek lehetőségeinek következetes és széles körű kihasználására. Az ilyen modern technológiák bevezetésével járó kockázatot az ösztönző program
csökkenti úgy, hogy pénzügyi forrásokat biztosít, különösen a megoldások sikeres kidolgozására és
megvalósítására. Ezt az intézkedést az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) ﬁnanszírozza, és a 2.
célkitűzés területén tevékenykedő kis- és középvállalkozások vehetik igénybe.
A program tanácsadásból, koncepciókidolgozásból és a B2B-megoldások alkalmazásából áll különböző területeken, mint például külső és belső kommunikációs folyamatok; beszállítók és ügyfelek
hálózata; belső munkafolyamat és strukturális igazgatás; logisztika; marketing és ügyfélkapcsolatok
kezelése; kereskedelemben kapható szoftver átalakítása a helyi igényeknek megfelelően; a dolgozók
oktatása, értékelése és teljesítményük mérése; valamint beruházásokból, például a szükséges hardver megvásárlása, feltéve hogy az közvetlenül kapcsolódik a B2B-megoldáshoz.

Célkitűzések
–

Várt hatások a kis- és középvállalkozások tekintetében
Növekvő forgalom, növekvő nyereség, meglévő munkahelyek biztonsága, munkahelyteremtés,
nagyobb ügyféllojalitás, nagyobb hatékonyság, jobb beszerzési feltételek.

Célcsoport
Olyan kis- és középvállalkozások Schleswig-Holsteinben, amelyeknek a bejegyzett irodája vagy
telephelye a 2. célkitűzés hatálya alá eső területen van.

A projekt időtartama
2005. április – 2006. december

Kommunikációs stratégia
Sajtóközlemények, a sajtó tájékoztatása minden olyan kis- és középvállalkozásról, amely támogatást kapott, valamint a szóban forgó B2B-projektről; internet; személyes konzultáció kis- és
középvállalkozásokkal, célzott kiadványok.

Elért eredmények
A program első szakaszában (2004 végéig) 10 kis- és középvállalkozás kapott forrást ennek a
projektnek a keretében. Néhány ilyen B2B-projekt már befejeződött, és az e-kereskedelem bevezetése sikeres volt. A jelenlegi projekt keretében (2005.4.15. óta) eddig hat vállalkozás kapott
támogatást.

Értékelés

Elérhetőség
WTSH (Business
Development and
Technology Transfer
Corporation of SchleswigHolstein)

Az értékelést végző szakemberek ajánlották az egyes vállalkozásoknak adott ilyenfajta támogatás kibővítését. Ennek hatására az ösztönző program ﬁnanszírozása megkétszereződött.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A támogatási lehetőség nyitva áll bármelyik iparágban tevékenykedő kis- és középvállalkozás
előtt, és már a projektek megtervezése és megvalósítása előtt érezteti hatását. A külső szaktanácsadás igénybevételének köszönhetően elkerülhetők a hibás beruházási döntések.

Tanulságok

Ms Rita Wanke
Lorentzendamm 24
24103, Kiel
Germany

A vállalkozások nem optimalizálták volna üzleti tevékenységüket az ösztönző intézkedés nélkül,
vagy legalábbis nem időben.

E-mail: r.wanke@wtsh.de

–

A projekthez példaként szolgált

Weboldal: www.wtsh.de
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4. A CHARTA AL Á TA R TO ZÓ M Á S T E RÜ L E T E K
A Charta alá tartozó más területek
A Kisvállalkozók Európai Chartája felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tíz meghatározó területen tegyenek lépéseket a kisvállalkozások támogatására, különösen azzal, hogy javítják működésük
jogi és igazgatási feltételeit.
A tíz területből a 2005–2006-ban végzendő tevékenységhez három lett kiválasztva elsőrendű fontosságúként:
1. az egységes piac lehetőségeinek jobb kihasználása, különösen a jogszabályokról és szabványosításról szóló információkhoz való jobb hozzáférés (a Charta 6. cselekvési iránya)
2. üzleti támogatás, különösen a vállalkozások indításához és átadásához (a Charta 9. cselekvési irányának része)
3. sikeres modellek az e-üzletben, különösen az azt támogató intézkedések, hogy a kis- és középvállalkozások lépjenek be az e-üzletbe (a Charta 9. cselekvési irányának része).
Az előző fejezetek a fenti elsőbbségi területeken talált helyes gyakorlatok egy kiválasztott részét tárgyalták. Ugyanakkor a Charta más területein is számos további helyes gyakorlat található. Ez a fejezet
a Charta alá tartozó alábbi területeken használt helyes gyakorlatokat emeli ki:
•

olcsóbb és gyorsabb vállalkozásindítás (a Charta 2. cselekvési iránya)

•

jobb törvénykezés és szabályozás (a Charta 3. cselekvési iránya)

•

az online hozzáférés javítása (a Charta 5. cselekvési iránya)

•

adó- és pénzügyek (a Charta 7. cselekvési iránya)

•

a kisvállalatok technológiai kapacitásának erősítése (a Charta 8. cselekvési iránya)

•

a kisvállalati érdekek erősebb, hatékonyabb képviseletének kialakítása uniós és nemzeti szinten (a
Charta 10. cselekvési iránya).
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4.1. Vállalkozásindítás 1 óra alatt
A Charta cselekvési iránya: Olcsóbb és gyorsabb vállalkozásindítás
Leírás
Egyablakos rendszer elektronikus kapcsolattal, ahol egy órán belül céget lehet alapítani. Ez
az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium és a Gazdasági és Innovációs Minisztérium kezdeményezése, amely egybefogja a cégalapításhoz szükséges összes eljárást.

Célkitűzések
Vállalkozásindítás egy órán belül, ami csökkenti a költségeket, és egyszerűsíti az előírásoknak való megfelelést.

Várt hatás
–

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2005. július –

Kommunikációs stratégia
Hirdetés a kormányzati portálon és az összes részt vevő minisztérium weboldalán.

Elért eredmények
2005 júliusa óta több mint 1100 céget alapítottak, és átlagban 1 óra 15 perc volt szükséges
az összes formalitás elintézéséhez. A projekt hat ablakkal kezdődött, és az elért eredményeknek köszönhetően jelenleg 12 ablak működik.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Mivel több minisztérium által támogatott kezdeményezésről van szó, minden formalitást
egy helyen lehet intézni, így kisebb költség és kevesebb idő szükséges.

Tanulságok
Fontos további ablakok létrehozása, hogy az összes vállalkozó igénybe vehesse ezeket.

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Directorate General for
Registrations and Notary
Mr Antonio Figueiredo
Av. 5 de Outubro nº 202
P-1064-803, Lisbon
E-mail: dgrn@dgrn.mj.pt
Weboldal:
www.empresanahora.pt
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4.2. Szabályozási ellenőrző lista a businesslink.gov.uk
weboldalon
A Charta cselekvési iránya: Jobb törvénykezés és szabályozás
Leírás
Az Egyesült Királyságban működő kis- és középvállalkozások testre szabott listához juthatnak a rájuk vonatkozó jogszabályokról, és információkat szerezhetnek minden illetékes minisztériumtól (például az adókról, áfáról, foglalkoztatási törvényről, egészségvédelemről és
munkabiztonságról, szabadalmi jogról, fogyasztóvédelmi törvényekről stb. szóló információk). Mindegyik jogszabályhoz van egy közérthető angol nyelven írt útmutatás. A felhasználó 2000 képernyőoldalból álló tartalomból válogathat. A képernyőoldalak tartalmát a téma
szakértői hagyták jóvá, és félévente egyszer felülvizsgálják ezeket. A felhasználók elmenthetik az elkészült listát, vagy bejelentkezhetnek a jogszabályváltozásokról szóló e-mailes felhívást küldő szolgáltatásra. Az is beállítható, hogy a listájukat e-mailben kapják meg.

Célkitűzések
Teljes körű átfogó áttekintés a vállalkozások számára a rájuk vonatkozó jogszabályokról és
hivatkozás a kormányzati oldalakon található részletes információkra.

Várt hatás
–

Célcsoport
Az összes kis- és középvállalkozás, de főleg a kisebbek.

A projekt időtartama
2004. április –

Kommunikációs stratégia
E-mailes marketing a kis- és középvállalkozások megcélzott csoportjaihoz, sajtócsomag,
online hirdetések, hirdetések kisvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek körében terjesztett hírlevelekben, kisvállalkozási kiállítások, weboldal, marketingkampány keresőprogramok felhasználásával.

Elért eredmények
108 000 felhasználó az utóbbi 12 hónapban. Ezek közül 50 540-en készítették el és kapták
meg a listájukat, 11 214-en kérték a listát a saját e-mail címükre és 2381-en jelentkeztek be
a havi e-mailes felhívást küldő szolgáltatásra. 7147-en mentették el az ellenőrző listájukat
későbbi felhasználás céljából.

Értékelés
Az eszközt a felhasználók segítségével tesztelték az indulás után néhány hónappal. Ennek
eredményeként átdolgozásra kerül a koncepció, hogy több kérdést tartalmazó képernyő
legyen, a lista testre szabottabbá váljon, és hogy az információkat PDF-fájlban is le lehessen
tölteni. A brit Kisvállalkozói Tanács a kezdeményezést kimagaslóan pozitívnak értékelte.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Az eszköz kifejlesztése szigorúan felhasználó-központúan történt, laboratóriumi körülmények között mért valós felhasználói reakciók alapján. A tartalmat minisztériumi szakértők
dolgozták ki, és szigorúan karbantartják.

Tanulságok

Elérhetőség
Department of Trade &
Industry, Small Business
Service
Mr Jonathan Hollow
Businesslink 16th ﬂoor
Portland House Stag
Place
London SW1E 5RS
United Kingdom

Fontos a megfelelő mennyiségű tartalom létrehozása és folyamatos frissítése. Ezután már a
személyre szabás megoldása viszonylag egyszerű lesz. Az eszközt biztosító szervezetnek
függetlennek kell lennie minden hatóságtól, hogy a felhasználók helyébe tudja képzelni
magát, és megőrizhesse semleges hozzáállását.

E-mail:
jonathan.hollow@
businesslink.gov.uk

A projekthez példaként szolgált

Weboldal:
www.businesslink.gov.
uk/regulationchecklist

–
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4.3. Norvég elektronikus közbeszerzési portál
A Charta cselekvési iránya: Az online hozzáférés javítása
Leírás
Az elektronikus közbeszerzési portál könnyű hozzáférést biztosít mind a közszektor szereplői, mind azok beszállítói számára egy felhasználóbarát és költségtakarékos, az e-beszerzést
lehetővé tévő eszközhöz. Ennek a kezdeményezésnek a legfontosabb újdonsága, hogy rugalmas, internetalapú szolgáltatásra épül, és a magánvállalattal mint szolgáltatóval való
együttműködés üzleti modellje. Ez megkönnyítette a közszektor szereplői és a kis- és középvállalkozások számára, hogy használják az e-beszerzést, és jelentősen csökkentette a költségeiket és kockázataikat.

Célkitűzések
Az elektronikus közbeszerzések nemzeti célját az „e-Norvégia 2009 – a digitális ugrás” elnevezésű e-kormányzási terv fektette le: 2007-re a közszektor összes szereplője rendelkezni
fog célokkal, stratégiákkal és tervekkel a beszerzéseket illetően, ideértve az elektronikus
műveletek használatát is. 2009-re a közbeszerzések 25%-át részben vagy egészben elektronikus műveleteken alapuló versenyeztetéssel valósítják meg.

Várt hatás
A beszerzési költségek jelentősen csökkennek. A beszerzési eljárások minősége javul.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2002. június –

Kommunikációs stratégia
A közszektor beszerzőire és azok beszállítóira irányított tájékoztató kampány internet, kiadványok, konferenciák, tájékoztató előadások, hirdetések útján.

Elért eredmények
2005 szeptemberére az ehandel.no-n keresztüli teljes forgalom 480 millió NOK (60 millió
EUR) volt az előző 12 hónapra. Az ügyletek száma összesen 52 500 volt. 34 közszektorbeli
szereplő használta az ehandel.no-t elektronikus megrendelésre. Ezek közül 23 önkormányzat, 3 megyei szervezet, 8 pedig kormányszerv volt. 300 beszállító (közel 50%-a kis- és középvállalkozás) csatlakozott a portálhoz, közel 200-nál a csatlakozás folyamatban van. Az
ehandel.no weboldalon jelen lévő közszektori szervezetek közel 25%-át képviselik a közszektor összes beszerzési kiadásának (14 milliárd EUR).

Értékelés

Elérhetőség

2005-ben egy nemzetközi értékelés megállapította, hogy Norvégia az elektronikus megrendelések terén a legjobbak között van Európában. Végrehajtották az értékelés azon ajánlását,
mely szerint elsőbbséget kell adni az elektronikus számlázáson alapuló kereskedelemnek és
az elektronikus pályázati felhívásoknak.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest

Ministry of Modernisation
eProcurement Secretariat

–

Mr Rolf Erik Hasle
Government
Administration Services
PO Box 8129 Dep.
0032, Oslo
Norway

A közszektor túl sok szereplője túlságosan központi kérdésnek tartja a közbeszerzés jogi
szempontjait, amikor megállapodást köt a beszállítókkal. Ahelyett, hogy a szervezetüknek
kedvező szerződések révén sok pénzt megtakarítanának, a beszerzők végül azt a nagyon
költséges módot választják, hogy ugyanazokkal kötnek üzletet, és ugyanolyan módon, mint
korábban. Ez korlátozza azt a lehetőséget, hogy az új kis- és középvállalkozások kapcsolatba
kerüljenek a közszektor szereplőivel. Az ehandel.no weboldallal szerzett tapasztalatok azt
mutatják, hogy a már meglévő megállapodások iránti ragaszkodás itt csak 20–40%-os volt.

E-mail: rh@ehandel.no
Weboldal:
www.ehandel.no
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Tanulságok

A projekthez példaként szolgált
–
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4.4. Socamut
A Charta cselekvési iránya: Adó- és pénzügyek
Leírás
A Socamut viszontgaranciákat nyújt a kölcsönös garanciavállaló társaságok által kötött új
kötelezettségvállalások legfeljebb 50%-ára, amelyek fel vannak hatalmazva arra, hogy 75%ig garantálják a tagjaik által igényelt banki kölcsönöket. A garancia összege legfeljebb
150 000 euro lehet. A vallon régióban a mikrohitelezés ösztönzése céljából a Socamut a
bankkölcsön 80%-ára (75% helyett) a kölcsönös garanciavállaló társaságok által nyújtott garancia 75%-áig (50% helyett) viszontgaranciát nyújthat. Ezenkívül a Socamut hozzájárulhat
a hitelbírálati kérelmek összeállításának és elbírálásának költségeihez, kérelmenként legfeljebb 500 euro összegben. A Socamut rendelkezésre álló tőkéje 14 436 805,74 euro, amelyhez egyenlő arányban járultak hozzá az európai alapok és a regionális alapok. A köz- és a
magánszektor közötti optimális kockázatmegosztásnak köszönhetően ez az intézkedés
nagy tőkevonzási áttételt tesz lehetővé.

Célkitűzések
Beruházási hitelekhez és működő tőkéhez való hozzájutás elősegítése mikrovállalkozások
és szakemberek részére. A mikrohitelezés ösztönzése a vallon régióban.

Várt hatás
–

Célcsoport
Mikrovállalkozások

A projekt időtartama
2003. november – 2008. december

Kommunikációs stratégia
Tájékoztató előadások és szórólapok a bankok, más projektgazdák és szállítók számára, hirdetések a szakmai sajtóban.

Elért eredmények
2004 végére a Socamut 146 hitelkérelemhez nyújtott viszontgaranciát összesen 3 351 534
euro értékben, ami 14 945 306 euro bankkölcsönnek és e mögött 22 343 913 euro beruházásnak felel meg. A közvetlen áttétel – a bankkölcsönök vonatkozásában – 4,46, a közvetett
áttétel pedig – a beruházások vonatkozásában – 6,67.

Értékelés
Az európai strukturális alapoknak a vallon régióban megvalósuló programjairól szóló időközi értékelésében kiemelt helyen említették ezt a köz- és magánszektor közötti kockázatmegosztást célzó eredeti intézkedést és fontos tőkevonzó hatását.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
A kockázatmegosztásnak köszönhető sokszorozó hatás, a garanciával fedezett banki kötelezettségvállalások a súlyozásban 100%-os csökkentő tényezők. Ez utóbbi fontos a bank
saját tőkéjének a Bázel I előírások szerinti számítása szempontjából.

Tanulságok

Elérhetőség

Folytatódik a kommunikációs politika a Socamut ismertebbé tétele céljából. A Socamut továbbá növelni kívánja a mikrovállalkozások és az önálló foglalkozásúak támogatására és a
nekik való tanácsadásra szolgáló struktúrákkal való szinergiát.

Socamut SA
Avenue Maurice
Destenay 13
4000, Liège
Belgium

A projekthez példaként szolgált
A projekthez az Európai Bizottság által készített különféle jelentések – a pénzügyekről általában és a mikrohitelekről különösen – szolgáltak példaként. Ezenkívül a Sowalﬁn részt vett
számos Best szakértői csoportban.

E-mail: info@socamut.be
Weboldal:
www.socamut.be

Helyes gyakorlatok gyűjteménye, 2006

43

4.5. Induló- és vállalkozótőke
A Charta cselekvési iránya: Adó- és pénzügyek
Leírás
Az Enterprise Ireland és a magánszektor partnerségével külön vállalkozótőke-alapot
hoztak létre a csúcstechnológiát alkalmazó szektorok számára. Az alap kezelése az
alapkezelők kezében marad. A vállalkozótőke piacának fejlesztésére vonatkozó ír elv
különbözik számos más tagállam felfogásától, mivel az Enterprise Ireland egyenrangú partnerként vesz részt a vállalkozótőkés konstrukcióban, miáltal az állami szervek
megkapják a megfelelő részt a befektetések hozamából. A vállalkozótőke piacán történő fellépés ezen elve biztosítja, hogy a vállalkozótőke piacának fejlesztését támogató jó nemzeti, gazdasági és társadalmi célok elérhetők legyenek, egyúttal biztosítja azt is, hogy az államnak ne alárendelt szerepe legyen a tőkealapokban.

Célkitűzések
A vállalkozótőkével foglalkozók ösztönzése és bátorítása, hogy fektessenek be indulótőkét a csúcstechnológiát használó és nagy kockázatú vállalkozásindításokba és a
kis- és középvállalkozásokba.

Várt hatás
–

Célcsoport
Az olyan technológiaalapú, nagy kockázatú induló vállalkozások, melyek nehezen
jutnak a szükséges ﬁnanszírozáshoz.

A projekt időtartama
1994–1999 az eredeti programra, 2000–2006 a jelenlegi programra

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
Kiemelt adatok 2004 végén: 15 teljes körűen működő tőkealap, 38,7 millió euro befektetése, 81 befejeződött beruházás. Induló vállalkozások 15,1 millió eurót (39%)
kaptak, kezdő szakaszban lévők 20,2 millió eurót (59%). 2001 óta összesen 133 millió
eurót fektettek be 75 vállalatba. A régiókban lévő vállalatok kapták a 2001 óta történt összes befektetés (érték szerint) 31%-át, a szoftverfejlesztő vállalatok a 62%-át,
a biotechnológiai vállalatok pedig majdnem 19%-át.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Elérhetőség

Tanulságok
–

Enterprise Ireland

A projekthez példaként szolgált

Mr Denis Marnane
Venture Capital
Programmes

–

Email: denis.
marnane@enterpriseireland.com
Weboldal: www.
enterprise-ireland.com
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4.6. Vállalkozásindító fórum
A Charta cselekvési iránya: Adó- és pénzügyek
Leírás
A norvég vállalkozásindító fórum olyan eszköz/hely, ahol egymásra találhatnak az
induló vállalkozások és a befektetők. A vállalkozásindító fórum nagyon jó eszköz arra,
hogy az induló vállalkozásokat felkészítsék a befektetőkkel való tárgyalásra. Az eljárás
többéves tapasztalatokon alapszik, és folyamatosan alakul a befektetőktől és a részt
vevő vállalatoktól kapott visszajelzések alapján. A vállalkozásindító fórum nemzetközi
rendezvényén való részvétel előtt a kiválasztott vállalatok meghívást kapnak egy kötelező szimulációs gyakorlaton való részvételre. A vállalatok oktatást kapnak arról,
hogyan mutassák be az üzleti javaslatukat, és hogyan tárgyaljanak a befektetőkkel. A
bemutatást vizsgálják abból a szempontból is, hogy van-e valós lehetőség a nemzetközi piacon való szereplésre. Mind a szimulációs gyakorlat, mind az összes nemzetközi befektetőkeresési rendezvény angol nyelvű. A folyamat lépései: 1. nemzetközi jelölési eljárás; 2. nemzetközi kiválasztási eljárás; 3. intenzív nemzetközi szimulációs
gyakorlat, személyre szóló felkészítés, bemutatóanyag elkészítése, hálózatépítés és
ismeretátadás, minőségbiztosítás; 4. nemzetközi vállalkozásindító fórum rendezvényei – befektetőkeresés.

Célkitűzések
Egyedi lehetőség a tőkét kereső vállalatok számára, hogy üzleti javaslatukat bemutassák a befektetőknek – olyan találkozási pont létrehozása, ahol a tőke és az innováció egymásra találhat.

Várt hatás
–

Célcsoport
Az indulás utáni szakaszban lévő olyan vállalatok, melyeknek ﬁnanszírozásra van
szükségük, és egyedi technológiájuknak, piaci pozíciójuknak, tapasztaltságuknak és
piaci életképességüknek köszönhetően képesek kilépni a megcélzott nemzetközi
piacra.

A projekt időtartama
2002–

Kommunikációs stratégia
E-mailes és telefonos kampány minden rendezvény előtt.

Elért eredmények
A közszektorból a vállalkozásindító alapba beﬁzetett 1 euro 21 eurót eredményezett
közvetlen befektetésként. A vállalkozásindító fórum évente legalább 150 vállalat bemutatásához ad segítséget.

Értékelés
A részt vevő vállalatok 97%-a ajánlaná a programot másoknak; a rendezvények után
a befektetők 80%-a szeretné felvenni a kapcsolatot egy vagy több vállalattal; a befektetők 33%-a még párbeszédet folytat vállalatokkal az előző rendezvény alapján.

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Teljesen vertikális eljárás jelöléssel, kiválasztással, intenzív szimulációs gyakorlattal
és rendezvényekkel.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Seed Forum Norway
Foundation
Mr Odd Moe
Director, Strategy and
Marketing
IT Fornebu Innovation
Centre
Martin Lingesvei 15–25
PO Box 1
1330, Fornebu
Norway
E-mail:
odd@seedforum.org
Weboldal:
www.seedforum.org
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4.7. Országos Innovációs Alap
A Charta cselekvési iránya: A kisvállalatok technológiai
kapacitásának erősítése
Leírás
Az Innovációs Alap az olyan technológiai együttműködéseket támogatja, melyek
célja innovatív és fenntartható termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztése. Kétfajta projekt támogatására van mód: 1. Új termékek, technológiák vagy szolgáltatások technológiai fejlesztésére vagy meglévők jelentős továbbfejlesztésére
koncentráló kutatási és fejlesztési projektek; 2. Kutatási és fejlesztési projektek megvalósíthatósági tanulmányai. Minden jogi személyiségű társaság pályázhat olyan
projekt támogatására, melyet önállóan vagy egyetemi partnerekkel kíván megvalósítani. A kutatási és fejlesztési projektek lehetnek ipari kutatások, melyek legfeljebb
50%-os támogatást kapnak, illetve verseny előtti fejlesztések, melyek legfeljebb
25%-os támogatást kaphatnak. A kutatási és fejlesztési projektekben (saját projektköltséggel) részt vevő kis- és középvállalkozások további 10% támogatást kapnak a
szokásos százalékú támogatás felett, a projektben való részvételükért. A teljes projekt jogosult további külön 10%-os támogatásra, ha a vállalat azt tudományos szervezetekkel együttműködve valósítja meg.

Célkitűzések
A bolgár gazdaság versenyképességének növelése a kutatási és fejlesztés ösztönzésével az innovatív piacorientált termékek terén.

Várt hatás
Az innovatív vállalatok versenyképessége növekszik; a vállalatok kutatásába és fejlesztésébe történő magánbefektetések növekednek; fenntartható együttműködés
az ipar és a tudomány között; külföldi befektetések bevonása a vállalatok kutatásába
és fejlesztési projektjeibe.

Célcsoport
Minden vállalkozás

A projekt időtartama
2005–

Kommunikációs stratégia
Sajtóközlemények, kiadványok a tömegtájékoztatásban, internet, bemutatók.

Elért eredmények

Elérhetőség

A kedvezményezettek több mint 95%-a kis- és középvállalkozás. Mintegy 110 szerződést kötöttek (a pályázatoknak csaknem a fele) a 2005. évi két pályázati felhívás után,
és 2005-ben a 2 500 000 eurós teljes költségvetés felhasználásra került.

Értékelés

Bulgarian Small and
Medium Enterprises
Promotion Agency with
the Ministry of Economy
and Energy

–

Mr Boyko Denchev
1, Sveta Nedelia Sq.
1000, Soﬁa
Bulgaria

Tanulságok

E-mail: b.denchev@sme.
government.bg

Az Országos Innovációs Alaphoz a holland „Innovációs támogatás együttműködési
projektekhez” elnevezésű program szolgált példaként.

Weboldal: www.sme.
government.bg
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A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

–

A projekthez példaként szolgált

4.8. Modell az érintett felekkel folytatott
párbeszédre és konzultációra
A Charta cselekvési iránya: A kisvállalati érdekek erősebb,
hatékonyabb képviseletének kialakítása uniós és nemzeti
szinten
Leírás
A Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium dán szakértőkkel együttműködve kidolgozott egy közös modellt a hatékony nyilvános párbeszédre, hogy javítsa az érintett felekkel a jogalkotási és döntéshozási folyamatokban folytatott kommunikáció
minőségét. A modell három összetevőből áll: magatartási kódex, internetes platform
és éves konferencia az érintettekkel. Az érintett felekkel folytatott konzultáció magatartási kódexe leírja a konzultáció alapelveit és kereteit, hogy a nyilvános párbeszédben elhangzottakat a lehető legjobban fel lehessen használni a jogalkotási és döntéshozási folyamatok különböző szakaszaiban. Az internetes alkalmazás egyszerűsíti
a részvételt. Az érintett felekkel szervezett éves konferencia bátorítja az együttműködést a minisztériummal és annak partnereivel. Ezen a konferencián áttekintik az
előző év eredményeit, és tárgyalják a következő évre meghatározandó célokat és
cselekvési terveket.

Célkitűzések
Optimális mennyiségű használható információ és visszajelzés a döntéshozáshoz.

Várt hatás
–

Célcsoport
–

A projekt időtartama
2005. január –

Kommunikációs stratégia
–

Elért eredmények
A „Beszéljünk róla” internetes alkalmazást 2005-ben vezették be, hogy egyszerűsítse
a részvételt. Ez a weboldal a folyamatban lévő konzultációs folyamatokról tájékoztató leggyakrabban használt eszközök egyike. Egyszerűen kezelhető környezetet biztosít, nemcsak a ﬁgyelemmel kíséréshez, hanem a„beleszóláshoz” is. 2005 októberére 380 regisztrált felhasználója volt a weboldalnak, és több mint 30 konzultáció
indult a weboldalon keresztül. Az érintettekkel tartott első éves konferencia 2005
márciusában zajlott le, és a részvétel viszonylag nagy volt. A konzultációs keret csak
minimumkövetelményeket jelent, és számos minisztérium kifejlesztette saját módszereit a kommunikáció és párbeszéd javítására.

Értékelés
–

Elérhetőség
Ministry of Economic
Aﬀairs and
Communications
Ms Elo Tuppits
Harju 11
15072, Tallinn
Estonia

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
–

Tanulságok

Tel.: (+372) 625 63 42
Fax: (+372) 631 36 60

–

A projekthez példaként szolgált
Dánia gyakorlatát használták fel az érintettekkel folytatott konzultáció közös keretének és elveinek kidolgozásában.

E-mail:
elo.tuppits@mkm.ee
Weboldal: www.mkm.ee
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4.9. Vállalkozói fórum
A Charta cselekvési iránya: A kisvállalati érdekek erősebb,
hatékonyabb képviseletének kialakítása uniós és nemzeti
szinten
Leírás
A Kisvállalkozások és Önálló Foglalkozásúak Parlamenti Titkársága létrehozott egy
vállalkozói fórumot, amelyen a máltai munkáltatók és kiskereskedők reprezentatív
érdekképviseletei vesznek részt úgy, hogy az olyan fórumként szolgáljon a Parlamenti Titkárság számára, ahol megvitatják a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
kérdéseket, és meghatározzák a szakpolitika végrehajtására vonatkozó közös álláspontokat és stratégiákat. A fórumra díjmentesen be lehet nyújtani bármilyen témájú, megvitatni kívánt javaslatot. Mivel mind az érdekképviseletek és azok képviselői,
mind a kormányzat egy tárgyalóasztalnál ül, a szükséges változásokat teljes együttműködéssel hajtják végre. Így a kormányzati kezdeményezések összhangban vannak az érdekképviseletek kívánságaival, és ezért széles körűen támogatják is azokat.
Ez elősegíti a konzultációt a kormányzat, az érdekképviseletek és a gazdasági intézmények között.

Célkitűzések
Országos szakpolitika kidolgozása az ipari szektor fejlesztése, átszervezése és erősítése érdekében, és a más minisztériumok és gazdasági szervezetek által végrehajtott
különféle szakpolitikák koordinációja. A mikrocégek javára szolgáló további munkaprogramokat a kormányzat többé már nem egyedül, hanem az érdekképviseletekkel közösen indítja.

Várt hatás
Az iparpolitika hatásosabb alkalmazása és továbbfejlesztése.

Célcsoport
Mikrovállalkozások

A projekt időtartama
2005. június –

Kommunikációs stratégia
Sajtón keresztül és közvetlen tájékoztatás a fórumon részt vevő érdekképviseletek
számára.

Elért eredmények
A fórumon már számos téma szóba került, és számos közös kezdeményezés indult
útjára és valósult meg a munkaprogram keretében.

Elérhetőség

Értékelés

Parliamentary Secretariat
for Small Business and
the Self-Employed

–

Mr Keith Psaila
Casa Leoni
St. Joseph High Road
Sta. Venera CMR02
Malta

–

E-mail:
keith.psaila@gov.mt
Weboldal:
www.mcmp.gov.mt

48

Kisvállalkozások Európai Chartája

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Tanulságok
Fontos az intézkedések és kezdeményezések megfelelő ismertetése a kis- és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokban közvetlenül vagy közvetve részt
vevő összes érintettel, hogy azok ennek megfelelően kapcsolódjanak a kormányzat
által nyújtott meglévő szolgáltatásokhoz.

A projekthez példaként szolgált
–

4.10. Kis- és Középvállalkozások Országos Tanácsa
A Charta cselekvési iránya: A kisvállalati érdekek erősebb,
hatékonyabb képviseletének kialakítása uniós és nemzeti
szinten
Leírás
A Kis- és Középvállalkozások Országos Tanácsa (ESME) a kormány és a Fejlesztési Minisztérium konzultatív testülete, amely a kis- és középvállalkozásokat érintő politikai
kérdésekkel foglalkozik. Az ESME elnöke a fejlesztési miniszter, tagjai pedig a minisztériumok, gazdasági szervezetek, üzleti támogató testületek, kereskedelmi kamarák
és bankok képviselői. Az ESME munkáját egy szakértői bizottság támogatja.

Célkitűzések
A kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan integrált nemzeti politika kidolgozása, a
gazdasági szereplők aktív részvételével és konzultációjával. A különféle minisztériumok és üzleti támogató testületek által folytatott vonatkozó szakpolitikák koordinációja.

Várt hatás
A kis- és középvállalkozásokat érintő politika javítása és jobb alkalmazása, szem előtt
tartva a kis- és középvállalkozások aktuális igényeit és kilátásait.

Célcsoport
Kis- és középvállalkozások

A projekt időtartama
2005. szeptember –

Kommunikációs stratégia
Az ESME munkájáról főleg a sajtón keresztül értesül a nagyközönség.

Elért eredmények
Az ESME első ülésén a fejlesztési miniszter bejelentett egyes intézkedéseket a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó új politikai irányvonalakkal együtt, és kikérte az
ESME tagjainak véleményét. A szakértői bizottság kétszer ült össze azzal a céllal,
hogy előkészítse az ESME következő ülését.

Értékelés
–

A projekt előnye más intézkedésekhez képest
Az ESME létrehozása lehetővé tette a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politikai kérdésekben érintett fontosabb szervezeteknek, hogy egy konzultatív testületbe
tömörüljenek.

Tanulságok
–

A projekthez példaként szolgált
–

Elérhetőség
Ministry of Development/
Secretariat General for
Industry
Mr Zafradzas Εvstathios
Mesogion 119
101 92, Αthens
Greece
Τel.: (+30) 210 696 98 23
vagy 696 98 28
Fax: (+30) 210 696 93 01
E-mail: gr1ggb@ypan.gr,
zafran@ypan.gr
Weboldal: www.ypan.gr
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