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PROGRAM: COSME - PROGRAMUL PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (2014 –
2020)
CERERE 2020: SPRIJINIREA IMM-URILOR EUROPENE PENTRU PARTICIPARE LA ACHIZIŢII PUBLICE ORGANIZATE ÎN AFARA SPAŢIULUI UE
REFERINȚĂ: COS-PPOUT-2020-2-03
DOMENII: cooperare şi networking, dezvoltarea afacerilor IMM-urilor şi start-up-urilor, economie, industrii emergente, formare şi
consiliere de afaceri, etc.
BUGET

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAṬIEI

2.000.000 €
până la 75% din totalul
costurilor eligibile
400.000€/proiect

15 septembrie 2020
(orele 17:00 la Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

organizații de sprijin pentru afaceri
(camerele de comerț, federații, etc.),
clustere şi asociaţii de clustere,
organizații non-profit (private sau
publice), organisme publice (naționale,
regionale, locale), universități sau
instituții de învățământ, centre de
cercetare

state membre ale UE, alte
țări participante la programul
COSME (lista actualizată
aici)

Context, obiective şi priorităţi:
Context:
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achizițiile publice este un obiectiv important pentru
Comisia Europeană. În interiorul UE, ponderea IMM-urilor în achizițiile publice cu o valoare
ce depășește pragurile stabilite este încă mică în comparație cu contribuția lor la Produsul
Intern Brut (doar 49% față de 58%).
Participarea IMM-urilor la achiziții în afara granițelor UE are o valoare foarte mică, deși nu
este atât de diferită ca pondere în comparație cu participarea lor directă în propriile țări.
Achizițiile publice oferă IMM-urilor oportunități de afaceri majore. În UE, achizițiile publice
reprezintă aproximativ 2000 de miliarde de euro pe an. Atunci când se adaugă oportunitățile
din afara UE, potențialul de creștere este și mai mare. Secretariatul Organizației Mondiale a
Comerțului (OMC) estimează că oportunitățile de afaceri internaționale acoperite de părțile
Acordului OMC privind achizițiile guvernamentale/publice se ridică la 1,7 trilioane de dolari
anual.
Participarea IMM-urilor la achizițiile publice este o situație win-win care le ajută să crească și
să se dezvolte la scară mare, le îmbunătățește reputația și le ajută să obțină mai multe
afaceri şi oportunități în sectorul privat.
Pentru autoritățile publice, de asemenea, este profitabil, căci acestora le crește numărul de
oferte pe care le primesc la achiziţiile organizate, crescând în cele din urmă șansele de a
obține cel mai bun raport calitate-preţ.
Cu toate acestea, IMM-urile consideră că este dificil să participe la achizițiile publice, în
special în afara UE, iar acest lucru se întâmplă din mai multe motive: lipsa de cunoștințe
despre oportunitățile existente, barierele administrative reale sau percepute, cunoștințele
insuficiente despre procesul de achiziții publice și drepturile acestora, lipsa capacităților, etc.
Aceste dificultăți devin mult mai importante atunci când se ia în considerare licitarea în afara
UE, dar ar putea fi depășite cu ajutorul diferitelor organizații de sprijin pentru afaceri.

Informații suplimentare:
- Aplicația trebuie depusă
electronic prin Portalul CE
Funding and tender opportunities.
- Durata implementării proiectelor
trebuie să fie cuprinsă între 30 şi
36 de luni.
- Parteneriatul de proiect trebuie
să fie format din minimum 3
parteneri care provin din minimum
3 țări COSME.
- Perioada estimativă pentru
demararea acțiunilor ar fi luna iulie
2021.
- Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE.
- EASME se aşteaptă să
cofinanţeze 5 proiecte.
- Deoarece unele dintre țările
participante la COSME sunt, de
asemenea, membre ale Acordului
privind achizițiile publice (GPA)
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Obiective:
* Să sprijine internaționalizarea IMM-urilor și participarea acestora la achizițiile publice;
* Să permită organizațiilor de afaceri să-și dezvolte capacitățile de a ajuta IMM-urile în
această privință și să ofere sprijin mai bine direcționat și mai bun IMM-urilor;
* Să pregătească și să ajute diferitele organizații de sprijinire a companiilor să conștientizeze,
să înțeleagă și să dezvolte cunoștințe pe anumite piețe publice.
Priorităţi:
* Sectoarele în care IMM-urile europene sunt foarte competitive și/sau afectate de criză.
Aceste sectoare ar putea fi sănătatea inteligentă, tehnologiile digitale, industriile cu emisii
reduse de carbon, etc.

sau semnatare ale acordurilor
comerciale bilaterale sau
plurilaterale cu UE, acestea ar
putea fi, în același timp, parte a
consorțiului și țara terță vizată. În
această categorie intră: Albania,
Armenia, Bosnia și Herțegovina,
Islanda, Kosovo, Moldova,
Muntenegru, Macedonia de Nord,
Serbia și Ucraina.

- Pe pagina web oficială a cererii
menţionată la sursele de
* Faza pregătitoare:
informare se regăseşte o
- identificarea sectoarelor de interes din țările-țintă, a cumpărătorilor principali, a categoriilor platformă de propuneri de
de IMM-uri europene de vizat, a beneficiilor proiectului și a logicii de intervenție pentru cea parteneriat; la momentul redactării
de-a doua etapă;
prezentei fişe de informare, există
- dezvoltarea unei strategii de internaționalizare completă și a unei foi de parcurs pentru 6 propuneri.
implementarea acesteia;
- difuzarea tuturor activităților proiectului, știri, evenimente, mărturii și rezultate printr-un site
web dedicat proiectului, precum și prin intermediul media socială și al altor canale adecvate,
inclusiv site-uri web și rețelele partenere, Enterprise Europe Network și, după caz, site-ul
Comisiei Europene;
- dezvoltarea de sinergii cu alte proiecte/inițiative dezvoltate în cadrul COSME sau al altor
programe finanțate de UE care ar putea genera beneficii reciproce. Dacă este posibil,
sinergiile ar trebui să depășească cele prezentate/prevăzute în propunere. Stabilirea
mecanismelor de cooperare trebuie descrisă în detaliu.
Tipuri de acţiuni:

* Faza de implementare:
- servicii de instruire și consultanță pentru IMM-uri cu privire la posibilitățile de participare la
procedurile de achiziții din afara UE și la specificul acestor operațiuni;
- sprijin pentru IMM-uri pentru a găsi parteneri în țările UE/COSME și în țările țintă, sprijin
pentru crearea de consorții, etc;
- organizarea misiunilor de afaceri în țările țintă, axate pe beneficiile IMM-urilor europene;
- organizarea de întâlniri sau evenimente B2B, față în față sau virtuale, cu participanți din
țările UE/COSME și țări-țintă și evenimente B2P (mediul de afaceri şi furnizorii de achiziţii
publice);
- asistență pentru a răspunde la apeluri specifice pentru achiziţii din afara UE;
- difuzarea tuturor activităților proiectului, știri, evenimente, mărturii, interviuri și rezultate prin
intermediul site-ului web/paginii web, al organizaţiei Enterprise Europe Network și, după caz,
al website-ul Comisiei Europene;
- prezentarea strategiei de internaționalizare și a altor activități desfășurate pe parcursul
proiectului grupurilor tematice ale Enterprise Europe Network privind achizițiile publice și
internaționalizarea;
- dezvoltarea lecțiilor învăţate și a recomandărilor potențiale pentru acțiunile viitoare în
domeniul achizițiilor publice la nivelul UE;
- dezvoltarea unei strategii post-proiect cu activități de monitorizare pentru a se asigura că
eforturile depuse în cadrul proiectului vor da roade în continuare.

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Surse de informare:
Textul oficial al cererii de propuneri de proiecte:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/callfiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf
Pagina oficială a cererii:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/ppout-012020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502,31094501;programC
ode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC
ode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState
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
următoare (vor primi răspunsuri întrebările trimise cu maximum 7 zile înaintea termenuluilimită pentru depunerea aplicaṭiilor):
EASME-COSME-PP-OUTSIDE-EU@ec.europa.eu

