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Az Enterprise Europe 
Network (EEN) a világ 
legnagyobb, kis- és 
középvállalkozásokat 
(kkv-kat) támogató 
hálózata. A hálózat 
több mint 600 taggal 
rendelkezik, amelyek 
jól ismertek a regioná-

lis/országos üzleti és innovációs ökoszisztémáik 
(például regionális fejlesztési ügynökségek, ipari és 
kereskedelmi kamarák, kutatóhelyek, egyetemek, 
kereskedelmi szervezetek, valamint fejlesztési és 
beruházási bankok) körében. A több mint 60 
országban aktív EEN érdekes szolgáltatást kínál a 
régióknak a kis- és középvállalkozásaik nemzetközi-
esítésében való támogatás során.

Az EEN teljes, a kkv-k számára ingyenesen elérhető kínálata 
három csoportba osztható: üzleti tanácsadói szolgáltatások 
(ideértve a finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsola-

tos tanácsadást); nemzetköziesítési/partnerségi szolgáltatások; 
valamint innovációs szolgáltatások. Az említettek többségét a 
COSME-program (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program) társfinanszírozza, amely 
2021-től az új többéves pénzügyi kerettel megvalósuló Egységes 
piac program része lesz. 

Interreg projektek továbbfejlesztése 
az Enterprise Europe Network 
eszközeivel és szolgáltatásaival

Ezzel egyidejűleg az innovációs szolgáltatásokat, például az 
innovációmenedzsment kapacitásépítést, valamint a kkv-tá-
mogató eszköz/Európai Innovációs Tanács (EIC) kísérleti pro-
jektjei kedvezményezettjeinek kulcsfontosságú számlakezelési 
szolgáltatásait a Horizont 2020 társfinanszírozza.

Eszközök

Az EEN-eszközök és -szolgáltatások kitűnő potenciált nyújta-
nak a szinergiákra: a transznacionális S3 vállalkozói felfede-
zési folyamat elősegítésétől kezdve a megfelelő eszközök és 
tanácsadói szolgáltatások Interreg projektekbe való bevoná-
sáig a sikeres végrehajtás előmozdítása érdekében. Az alábbi 
példák szemléltetik a legutóbbi projektekben elért 
eredményeket. 

Az S3-4AlpClusters1, amely az Interreg alpesi térségi prog-
ramjának projektje, egy transznacionális, vállalkozói felfede-
zési folyamatot vezetett be az Alpok-régióban. A projekt a 
Veneto Innovazione és a Business Upper Austria által az 
EEN-tevékenységek keretében létrehozott üzleti kapcsolatokra 
épített oly módon, hogy régiókon átívelő fejlesztési worksho-
pokat szervezett az „intelligens élelmiszer-ipari ökoszisztémát” 
érintő transzformatív tevékenységek továbbfejlesztési lehe-
tőségeinek meghatározása céljából. 

A franciaországi és svájci Innovarc2 elnevezésű Interreg projekt 
250 vállalkozást és kutatóhelyet egyesített a Franciaországon 
és Svájcon áthúzódó Jura-hegység területén az innovációs 
projektek határokon átnyúló együttműködésének növelése 

1)  https://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home
2)  http://www.innovarc.eu/innovarc/presentation-du-projet   

https://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home
http://www.innovarc.eu/innovarc/presentation-du-projet
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érdekében. A csapat különböző tanácsadási szolgáltatásokat 
biztosított a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés, az 
innovációmenedzsment és a nemzetköziesítés témájában. 

A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara 
vezető partner az osztrák–magyar Smart-up3 elnevezésű Inter-
reg projektben, amelynek célja a határ menti régiókban talál-
ható induló vállalkozások közötti, határokon átnyúló üzleti és 
innovációs együttműködés fellendítése. 

Az AmiCE4 és a KETGATE5 projekteket az Interreg Közép-Európa 
társfinanszírozta az innováció- és tudásfejlesztés kiemelt 
területen belül. Az AmiCE segít a kis- és középvállalkozásoknak 
a korszerű gyártási technológiák, különösen a 3D-s nyomtatás 
bevezetésében. A KETGATE vállalkozásokat támogató szerve-
zeteket kapcsol össze nyolc közép-európai országból származó 
kutató- és technológiai szervezettel, amelyből öt EEN-csapatok 
számára biztosít helyet. Célja, hogy megkönnyítse a kkv-k 

határokon átnyúló hozzáférését a fejlett anyagokat, fotonikát, 
mikro- és nanotechnológiát magában foglaló élvonalbeli tech-
nológiai infrastruktúrához a közlekedési, egészségügyi és 
élelmiszeripari ágazat területén.  

Az északnyugat-európai Boost4Health6 Interreg projekt pénz-
ügyi és nem pénzügyi támogató szolgáltatásokat fejlesztett 
ki az élettudományokban és az orvosi technológiában tevé-
kenykedő kkv-k nemzetköziesítésére. 

A Veneto Innovazione az olaszországi EEN Friend Europe kon-
zorcium tagja, amely lefedi a Veneto, a Friuli-Venezia Giulia 
és a Trentino-Alto Adige régiókat. Az EEN-eszközök által támo-
gatott, a vállalkozások átadását támogató projekt elősegítette 
a határokon átnyúló üzleti transzfert, valamint a potenciális 
eladók és vásárlók összekapcsolását.  

3) https://www.interreg-athu.eu/en/smartup
4)  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMiCE.html
5)  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html
6) https://www.boost4health.eu
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