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Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1,53 millió EUR-t 
fektetett be egy ötéves interregionális együttműködési 
programba, az Interreg Europe CYBER projektbe. A prog-

ram célja az Európai Unió kiberbiztonsággal foglalkozó kis- és 
középvállalkozásai versenyképességének növelése az európai 
kiberbiztonsági völgyek közötti szinergiák megteremtésével. 

Az uniós regionális kiberbiztonsági ökoszisztémák közötti inter-
regionális együttműködést három fő probléma akadályozza: 
a fontos szereplők közötti koordináció hiánya, a kiberbiztonsági 
készségek hiánya, valamint a piac széttagoltsága. A CYBER 
célja a bevált gyakorlatok és a közpolitikák megosztásának 
javítása a helyi kiberbiztonsági ökoszisztémák erősítésével.

A CYBER vezető partnere a bretagne-i Fejlesztési Innovációs 
Ügynökség. A projekt hét európai regionális partnert fog össze, 
nevezetesen: Kasztília és León (Spanyolország) Üzleti Verseny-
képességi Intézete, a toszkán régió (Olaszország), Digital Wal-
lonia (Belgium), Bretagne régió (Franciaország), Kosice IT 
Valley (Szlovákia), Szlovénia Kereskedelmi és Iparkamarája 
(Szlovénia), valamint az Észt Információs Rendszerrel Foglal-
kozó Hatóság (Észtország). 

A tanácsadó partnerként részt vevő Európai Kiberbiztonsági Szer-
vezet (European Cyber Security Organisation, ECSO) az iparpolitika 
regionális kiberbiztonsága terén szerzett szakértelmével járul 
hozzá a projekthez, amelyet a 4. munkacsoportban („a kkv-k 
támogatása regionális együttműködésben”) sajátított el.

A közpolitika javítása a kkv-k számára

Az Interreg Europe CYBER módszertana közös és piacorientált 
taxonómiát tartalmaz a regionális kiberinnovatív ökoszisztémák 
strukturált feltérképezésének kidolgozása érdekében. Kiberbizton-
sági szolgáltatókat, végfelhasználókat, támogatási struktúrákat, 
képzési szervezeteket és kutatóintézeteket foglal magában. 

A projekt célja továbbá a helyi szereplők bevonásának megér-
tése a helyi kiberbiztonsági stratégiák tervezésébe és végre-
hajtásába. A bevált gyakorlatok és a szakpolitikai szükségletek 
azonosítása érdekében a projektpartnerek testre szabott kér-
dőívek révén és magas szintű stratégiai tervezési modell 
(GYELV-elemzés) segítségével végeznek információcserét. 

Bár már most is hozzájárul az EU egységes digitális piacának 
fejlődéséhez, a CYBER hosszú távú célja az európai kiberbiz-
tonsági piac széttagoltságának jelentős csökkentése az euró-
pai kibervölgyek közötti interregionális együttműködés 
növelésével. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.interregeurope.eu/cyber/

Szinergiák létrehozása Európa  
kiberbiztonsági völgyei között 
A régiók egyedülálló pozíciója lehetővé teszi a számukra a kiberbiztonság globális szintjének növelését a 
helyi környezettel való kiváltságos kapcsolatnak köszönhetően. Ezért alapvető szerepet játszanak a még 
mindig fiatalnak számító európai kiberbiztonsági ökoszisztéma strukturálásában. Az Európai Unióban 
már számos úgynevezett „kibervölgy” található, amelyek jelentős regionális ökoszisztémáknak adnak 
otthont. Ezek az ökoszisztémák előmozdítjákt az innovációt, és csúcstechnológiákat tesznek lehetővé.

https://www.interregeurope.eu/cyber/

