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PROGRAM: COSME - Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: “MISIUNI ALE ECONOMIEI SOCIALE”
REFERINȚĂ: COS-SEM-2020-4-01
DOMENII DE INTERES: dezvoltare locală durabilă, măsuri pentru IMM-uri, inovare, învăţare mutuală, economie socială, ocupare,
etc.
BUGET

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

DEPUNEREA APLICAṬIEI

1.900.000 €
100.000€ maximum/proiect;
până la 90% din totalul
costurilor eligibile

9 iunie 2020
(orele 17:00 la Bruxelles)

autoritățile publice locale şi regionale

Obiective şi context:
Context:
Acțiunile UE conferă recunoaștere și importanță politică economiei sociale, acționând astfel
ca un catalizator al reformelor la nivelul statelor membre. De exemplu, ca urmare a inițiativei
privind afacerile sociale lansată (Social Business Initiative) în 2011, mai multe state membre
ale UE au lansat reforme legislative semnificative pentru a sprijini economia socială și
întreprinderile sociale din țările lor.
Cu toate acestea, politicile UE pentru dezvoltarea economiei sociale încă trebuie armonizate
și consolidate. Din cauza lipsei unei definiții unice a economiei sociale, statele membre
aplică diferite subsansambluri ale principiilor economiei sociale pentru a-și defini și susține
actorii economiei sociale. În plus, conștientizarea potențialului de economie socială în UE, în
special la nivel regional și local, este insuficientă. Aceasta reduce atingerea instrumentelor
existente și a sistemelor de sprijin pentru întreprinderile sociale și părțile interesate din
economia socială și rezultă deseori în lipsa unei colaborări active a rețelelor de economie
socială la nivel regional și local.
„Misiunile economiei sociale” iau în considerare prioritățile Comisiei Europene 2019-2024 și
pun accent pe o Europă socială puternică. Noile priorități ale Comisiei Europene 2019-2024
indică trecerea către o economie mai durabilă și antreprenorială în cadrul Pactului Ecologic
European ca unul dintre obiectivele principale. Promovarea inovației sociale la nivel local,
regional și interregional va fi crucială pentru a sprijini tranziția ecologică și pentru a stimula
coeziunea și incluziunea, astfel încât „nimeni să nu rămână în urmă”.
Scopul cererii „misiunilor de economie socială” este de a accelera dezvoltarea și
recunoașterea acestui potențial al economiei sociale prin intermediul învățării și colaborării
inter-regionale.

state membre ale UE;
ţări participante la programul
COSME

Informații suplimentare:
- EASME îşi propune să
cofinanţeze 19 proiecte.
- Cererile de propuneri de proiecte
trebuie redactate într-una din
limbile oficiale ale UE.
- Un consorțiu format din cel puțin
3 administraţii locale/regionale,
stabilite în 3 state membre ale UE
sau țări participante la programul
COSME, este obligatoriu pentru
participare.
- Proiectele se implementează pe
o perioadă de 12 luni.
- Partenerii nu pot participa decât
într-un singur proiect depus la
această cerere de propuneri.
- Implementarea proiectului poate
să înceapă din februarie 2021.

- Coordonatorul trebuie să fie o
Obiective generale:
administrație publică regională
Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este continuarea unui proiect-pilot de sau locală (cum ar fi, spre
succes - Regiunile Europene de Economie Socială 2018 (ESER), care a stabilit o bază exemplu, municipalitatea, orașul,
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pentru crearea de rețele eficiente de părți interesate din economia socială la nivel regional în
toată Europa și pentru a stimula colaborarea interregională în domeniul economiei sociale.
Proiectul își propune să implice o rețea de autorități regionale și locale stabilite în țările
participante ale UE și COSME, precum și părți interesate cu priorități similare ale economiei
sociale și să creeze spațiu pentru învățare și colaborare interregională.
O cooperare interregională sporită în domeniul economiei sociale va contribui semnificativ la
construirea treptată a unei comunități de practică a economiei sociale, ca parte integrantă a
unui model economic european durabil.
Prezentul apel de propuneri va sprijini consorțiile în dezvoltarea colaborării interregionale
prin partajarea și replicarea celor mai bune practici și învățarea interregională și va crea
oportunități și stimulente pentru viitoare parteneriate interregionale în domeniul priorităților
„misiunilor economiei sociale”.
Obiective specifice:
* Consolidarea interacțiunii interregionale între actorii economiei sociale (sectoarele publice
și private) în domeniul priorităților misiunilor economiei sociale;
* Îmbunătățirea învăţăturii interregionale între părţile interesate din economia socială
existente la nivel regional și local în domeniul priorităților misiunilor economiei sociale;
* Contribuţie la construcția progresivă a unei comunități cu economie socială.
Misiuni ale economiei sociale/Priorităţi:
Propunerile pot aborda unul dintre subiectele enumerate mai jos sau identifica un alt subiect
relevant pentru partenerii consorțiului, care să se încadreze în jurul dezvoltării economiei
sociale, cu condiția ca un singur subiect să fie abordat și justificarea acestuia să fie explicată
în propunere.
Subiectele posibile pot fi:
1. Crearea ecosistemelor regionale și/sau locale rezistente;
2. Achiziții publice responsabile social;
3.Construirea grupurilor de inovare socială și ecologică sau participarea la clustere
tradiționale;
4. Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor în economia socială;
5. Sprijin pentru inițiativele locale și regionale în domeniul tranziției ecologice și digitale;
6. Măsuri locale sau regionale de combatere a șomajului;
7. Agricultură durabilă și dezvoltare rurală;
8. Educație și formare profesională pentru dezvoltarea ecosistemului economiei sociale;
9. Dezvoltarea de politici orizontale pentru susținerea economiei sociale la nivel local sau
regional;
10. Inițiative pentru economia socială pentru integrarea migranților;
11. Alte subiecte (identificate de solicitanți).
Sursă de informare şi documentație:
textul oficial al cererii:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/callfiche_cos-sme-2020-4-01_en.pdf
pagina oficială cu toate documentele necesare depunerii unei propuneri de proiect:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/cos-sem-2020-4-

judeţul, regiunea, etc.). Partenerii
consorțiului trebuie să fie
administrații publice regionale sau
locale (cum ar fi municipalitatea,
orașul, judeţul, regiunea, etc.).
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Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate la adresa de email:
EASME-COSME-SOCIAL-ECONOMY-MISSIONS@ec.europa.eu
(maximum 7 zile înainte de termenul-limită al cererii).

