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3. SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
ESSENCE - Könnyen használható e-Szolgáltatások a közép-európai KKV-hálózatok formálásához és 
meger�sítéséhez 

Az ESSENCE projekt célja az, hogy létrehozzon 
egy olyan IKT (információs-kommunikációs 
technológiák) platformot, amely segít a 
vállalkozásoknak hatékonyabbá tenni a szállítási 
feladataikat, csökkenteni a környezetterhelést és 
hozzájárul termelékenységük és 
versenyképességük növekedéséhez.  

A KKV-k egy általános együttm�ködési 
keretrendszeren belül létrehozhatják a saját, 
egyedi hálózati koordinációs modelljüket.  A 
rendszer használata során kiválaszthatják a 

számukra fontos e-szolgáltatásokat, szabadon csatlakozhatnak és korlátozás nélkül el is hagyhatják a 
platformot. Az ESSENCE különböz� e-gazdasági, e-hálózati és e-logisztikai megoldásokat használ a 
versenyképesség és a gazdasági fejl�dés érdekében. 

Mindenekel�tt tisztázzuk az e-szolgáltatás kifejezés jelentését, mivel meglehet�sen sok különböz� definíció 
van használatban:  

“Az e-szolgáltatás (azaz elektronikus szolgáltatás) koncepciója olyan különböz� alkalmazásokat foglal 
magában, amelyek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatával valósulnak meg.” 

Ugyanakkor az e-szolgáltatások pontos definíciójának megalkotásakor figyelembe kell vennünk, hogy a 
kutatók is számtalan különböz� definíciót fogalmaztak meg. Ezzel együtt állíthatjuk, hogy ezek a definíciók 
mind arra épülnek, hogy ezek a szolgáltatások az elektronikus technológia segítségével valósulnak meg. A 
projektben megjelenített e-szolgáltatások magukban foglalják a következ�ket: kommunikáció, katalógusok, 
üzleti hálózatok kialakítása - tervezése és m�ködtetése, dokumentum menedzsment és teljesítmény-
értékelés. Ezek az e-szolgáltatások egyszerre kínálják az IKT és különböz� nem-technológiai megoldások 
használatát a vállalkozások számára.  

2013. október 30-án a bolognai Malvezzi Palota tanácstermében rendeztük meg az ESSENCE projekt 
nemzetközi konferenciáját, ahol felvázoltuk a projekt lényegét és az e-szolgáltatások alkalmazását Közép-
Európában. A konferencia egy kétnapos partnertalálkozóra épült, és fontos mérföldk� volt a projekt 
ismereteinek közreadásában.  A projekt során olyan IKT szolgáltatásokra épül� platformot hozunk létre, amely 
támogatja a közép-európai régió KKV-it a hatékonyságuk növelésében és a költségeik csökkentésében. Tehát 
olyan, a kis- és középvállalkozások számára nyújtott innovatív, információs-kommunikációs technológiákra 
épül� szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a helyi gazdaság innovációs és termelési 
folyamataihoz.  
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A konferencián számos szakért� mutatta be, hogyan változtatják meg az e-szolgáltatások a mindennapi életet 
és munkát. A konferencia három részb�l állt: az els�ben a vállalati és üzleti hálózatok e-szolgáltatásokkal 
történ� meger�sítésér�l volt szó. A második rész elemz� jelleggel bemutatta a nemzetközi tapasztalatokat, a 
különböz� országokból (Nagy-Britannia, Lengyelország, Németország) érkezett el�adók osztották meg 
tudásukat és tapasztalataikat. A konferencia utolsó részében különböz� e-szolgáltatási jó gyakorlatokat 
ismerhettünk meg, az IKT-tól a web alapú társadalom koncepcióját, a szolgáltatások elektronizálódásának 
folyamatát és a web 2.0 alapú rendszereket illet�en.  

A konferencia egyik legfontosabb eleme az ESSENCE platform bemutatása volt. A platform célja, hogy a 
beszállítói láncokban részt vev� KKV-k számára hatékonyan és fenntartható módon biztosítson hozzáférést a 
többi vállalkozással közös, koordinált hálózathoz. A platform több különböz� e-szolgáltatás alapját jelenti, és 
egyben a KKV-k számára egy közös tudás-adatbázist is jelent. A platform arra is lehet�séget biztosít, hogy 
tisztábban lássák a résztvev�k az egyes üzleti hálózatok növekedési potenciálját. Napjaink gazdasági 
körülményei között a hálózatok növekedése nagymértékben függ attól, hogy az egyes vállalkozások és helyi 
szerepl�k hogyan és milyen mértékben tudják hasznosítani a képességeiket, know-how-jukat és hogyan 
tudnak befektetni a hálózat-alapú helyi fejl�désbe és versenyképességbe. Az ESSENCE projektben való 
részvétel kiemelked�en fontos lehet�séget ad a kooperációval, üzleti hálózatokkal, e-szolgáltatásokkal és 
platformokkal kapcsolatos kérdések megvitatására.  
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Az ESSENCE projekt 2012 júliusától 2014 decemberéig tart, a CENTRAL EUROPE (Közép-Európa) Program 
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. Összesen hat európai régió és tíz 
partner vesz részt a projektben, amelynek a Marshal Office of the Wielkopolska Region (Wielkopolska, 
Lengyelország) a vezet� partnere. A többi európai partner:  

 
Institute of Logistics and Warehousing (Wielkopolska, Lengyelország),  
Province of Bologna (Emilia-Romagna, Olaszország),  
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL) (Emilia-Romagna, Olaszország),  
S.A.T.A. Advanced Technology Application srl (Emilia-Romagna, Olaszország),  
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Leipzig-Halle, Németország),  
University of Leipzig (Leipzig-Halle, Németország),  
AREA m Styria GmbH (Steiermark, Ausztria),  
SINERGIJA Development Agency (Pomurje, SzIovénia),  
ICEG RESEARCH AND POLICY Közhasznú Nonprofit Kft (Közép-Magyarország).  
�

Projekt honlap:  
http://www.essence-project.eu 
 


