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Az európai régiók jelentős szerepet játszanak az 
európai kiberbiztonsági ipar és annak globális 
versenyképességének megerősítésében, mivel 
kiváltságos kapcsolatban vannak a helyi 
ökoszisztémákkal. 

Az Unió jövőbeni kiberbiztonsági képét nagyban formál-
ják azok a szakpolitikai intézkedések, amelyek közvet-
len hatást gyakorolnak a regionális kiberbiztonsági 

ökoszisztémákra. Idetartoznak a digitális innovációs központok 
(digital innovation hub, DIH) és az intelligens szakosodást 
megcélzó regionális kutatási és innovációs stratégiákhoz 
hasonló kezdeményezések. 

A regionális hatóságok rendelkeznek a szükséges eszközökkel 
a helyi végfelhasználókkal, a kritikusinfrastruktúra-működte-
tőkkel és -szolgáltatókkal, továbbá az innovatív kis- és közép-
vállalkozásokkal, a kutatási és innovációs laboratóriumokkal 
és a képzési központokkal való strukturált együttműködés 
biztosítására. 

Az interregionális együttműködés így nagyban megváltoztat-
hatja az európai kiberbiztonsági piac és annak versenyképes-
sége javításának folyamatát. Az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap (ERFA) 1,53 millió EUR-t fektetett be egy ötéves interre-
gionális együttműködési programba, az Interreg Europe CYBER 
projektbe. A program célja az uniós kiberbiztonsági kkv-k ver-
senyképességének növelése a kiberbiztonságra szakosodott 
európai régiók közötti szinergiák létrehozása által. Ezek az ún. 
európai kibervölgyek.

A fő kihívások kezelése 

A 2018 júniusában elindított Interreg Europe CYBER projekt célja 
a kiberbiztonsági kkv-k európai szintű versenyképességét befo-
lyásoló három legjelentősebb korlát kezelése. Az első korlát az 
érintett szereplők közötti koordináció hiánya; ezt követi a kiber-
biztonsági szakemberhiány; végül pedig a meglévő kiberbiztonsági 
piac Európán belüli széttagoltsága. 

Tevékenysége első évében a projekt a regionális ökosziszté-
mák szereplőinek feltérképezésére, illetve azok erős és 
gyenge pontjainak elemzésére összpontosít. Ezek a lépések 
elősegítik a bevált gyakorlatok azonosítását, a meglévő kor-
látok kezelését és a közpolitikai eszközök javítását a regio-
nális kiberbiztonsági kkv-k versenyképességének növelését 
megcélozva.

Észtország: a sikeres kiberbiztonsági 
ökoszisztéma

Az Észt Információs Rendszerrel Foglalkozó Hatóság (amely az 
ország információs rendszereit és számítógépes hálózatait irá-
nyítja) az Interreg Europe CYBER projekt regionális partnereinek 
egyike. 

Szinergiák létrehozása a helyi 
uniós kiberbiztonsági 
ökoszisztémák között



North 
Ostrobothnia

Interregionális együttműködési projekt a kiberbiztonsági  
vállalatok versenyképességével foglalkozó közpolitikák  
javítása érdekében

Reziliencia, elrettentés és védekezés:
erős kiberbiztonság kiépítése az Európai 
Unió számára

Kiberbiztonságra szakosodó Digitális Innovációs 
központok (megkezdett vagy folyamatban levő 
eljárás a JRC adatbázisa alapján)

Intelligens szakosodás vagy regionális
kiberbiztonsági stratégia

Az Európai Kiberbiztonsági Szervezet 
regionális tagjai (regionális hatóságok  
és regionális klaszterek)
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Észtország egy rendkívül fejlett helyi kiberbiztonsági ökoszisz-
témát képvisel, ahol a befektetők, az üzleti képviselők, a tudo-
mányos világ és a kormányzati szervek lehetőséget kapnak 
arra, hogy operatív laboratóriumokban cseréljék ki ötleteiket. 
Ilyen labor például a TTU Innovation and Business Center Mek-
tory és az e-Estonia Showroom. Mindezek olyan hálózatépítési 
környezetek, ahol a kkv-k, a befektetők, a vállalatvezetők és 
a döntéshozók ötleteket cserélhetnek, és megbeszélhetik a 
helyi kiberbiztonsági ökoszisztéma stratégiáit. Ennek eredmé-
nyeképpen Észtország kiberbiztonsági ökoszisztémája erős 
kkv-k – SpectX, CyEx Technologies, Cybernetica és Guardtime 

– otthona, amelyek képesek arra, hogy vezető szolgáltatásokat 
és megoldásokat nyújtsanak a kiberveszélyek ellen. 

2019-ben a projekt arra fog összpontosítani, hogy jobb 
betekintést nyerhessen az alábbi három régió kiberbizton-
sági ökoszisztémájába: Vallónia (Belgium), Kasztília és León 
(Spanyolország) és Bretagne (Franciaország). 

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

Az európai kibervölgyek összekapcsolása

Európai kibervölgyek:  
kísérleti projekt

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

