Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro
17 martie 2022

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

PROGRAM CADRU: PIAŢA UNICĂ 2021-2027, COMPONENTA COSME
COMPONENTĂ: ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI (EYE) - PROGRAMUL EUROPEAN DE SCHIMB PENTRU ANTREPRENORI
REFERINȚĂ: SMP-COSME-2021-EYE
DOMENII: formare profesională, dezvoltare economică, sprijin pentru IMM-uri, informare, antreprenoriat, afaceri, etc.
BUGET TOTAL

TERMEN LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

40.000.000 EUR
Suma cofinanţării
acordate diferă în
funcţie de tipul de
proiect

8 iunie 2022,
ora 17.00 la
Bruxelles

orice entitate publică sau privată din ţările participante la
program, spre exemplu: camere de comerţ şi industrie,
asociaţii de artizani, organizaţii de sprijin pentru afaceri,
parcuri tehnologice, centre de start-ups şi incubatoare,
entităţi educaţionale şi de formare, alte organizaţii care
acordă servicii pentru afaceri, etc.

statele membre ale
UE, ţările
participante la
programul; vezi aici
lista actualizată

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin:
− Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE) şi
- actul de bază (Regulamentul privind programul „Piaţa unică” al UE (2021/6901).
CONTEXT:

Informații suplimentare:
- Solicitanții nu pot
participa la mai multe
propuneri.

„Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” este un program de schimb transfrontalier care oferă
antreprenorilor noi sau aspiranților șansa de a învăța de la antreprenori cu experiență care - Propunerile trebuie să
conduc afaceri mici în alte țări participante la SMP, oferind în același timp antreprenorilor cu fie trimise de parteneriate
experiență acces la idei inovatoare și noi piețe şi parteneri.
formate din minimum 6 şi
maximum 10 organisme
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) joacă un rol crucial în atingerea obiectivelor Strategiei din cel puțin 4 țări
pentru IMM-uri lansată de Comisie în 2020 și ale Strategiei industriale. În timp ce sunt participante diferite. Sunt
considerate motoare cruciale pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, acceptaţi maximum 2
competitivitatea lor este afectată de o exploatare limitată a oportunităților internaționale și a parteneri din aceeaşi
perspectivelor de inovare pe piața unică și nu numai.
ţară.
În iunie 2008, Comisia Europeană a adoptat "Small Business Act" pentru Europa (SBA),
recunoscând importanța centrală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în economia UE.
Principiul I al SBA se referă la "crearea unui mediu în care întreprinzătorii pot prospera, iar
spiritul antreprenorial este recompensat". Ca o continuare concretă a acestui obiectiv,
Comisia a lansat proiectul-pilot "ERASMUS pentru tinerii antreprenori" în 2008. Acesta
funcționează în principal pe baza unei cereri de propuneri prin care organizațiile intermediare
(OI) sunt selectate pentru a gestiona programul la nivel local. După mai multe cereri de
propuneri de acest gen, care au prezentat rezultate promițătoare, acțiunea a fost
transformată într-un program consolidat, în cadrul Programului antreprenorial și inovare
(CIP). În 2014, Consiliul și Parlamentul European au adoptat Programul pentru
competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), care a inclus
mobilitatea noilor antreprenori printre acțiunile de promovare a spiritului antreprenorial.
Programul COSME își propune să promoveze creșterea economică și să consolideze
competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor din Uniunea Europeană.
Din 2009, peste 20.000 de antreprenori au participat la acest program și peste 90% dintre
aceștia și-au evaluat experiența ca fiind de succes.

- Cel puțin jumătate
dintre parteneri trebuie
să aibă cel puțin 5 ani de
experiență în
implementarea
programului EYE,
inclusiv liderul
consorțiului.
- Perioada de
implementare este de
maximum 48 de luni.
- Activităţile ar trebui să
înceapă după 1 februarie
2023.
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- Aplicaţiile pot fi depuse
în oricare limbă oficială a
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE:
UE. Comisia Europeană
încurajează utilizarea
Obiectivul general este de a consolida spiritul antreprenorial, a dezvolta perspectivele limbii engleze pentru
internaționale și spiritul de competitivitate al IMM-urilor europene, pentru a favoriza potențialii facilitarea evaluării.
antreprenori, start-up-urile și întreprinderile micro ṣi mici nou-înființate din țările participante.
Actuala cerere de propuneri de proiecte se adresează entităţilor care doresc să devină
Organizaţii Intermediare (OI) care gestionează programul de mobilitate la nivel local. Acestea
vor recruta și asista antreprenorii pentru a participa la program, organizând schimburile în
străinătate. Prin urmare, această cerere de propuneri va sprijini acțiunile organizațiilor care
sporesc și facilitează mobilitatea noilor antreprenori și nu este destinată întreprinzătorilor care
doresc să participe la un schimb în acest program.
Antreprenorii interesați trebuie să contacteze OI-urile selectate care implementează
programul.
Obiective specifice:
1. să ofere on-job-training pentru noii antreprenori din întreprinderile mici ṣi mijlocii într-o
altă ţară participantă la COSME, astfel încât să fie favorizate start-up-uri de succes şi
dezvoltarea ideilor de afaceri ale acestora;
2. să faciliteze schimburile de experienţă şi informaţii între antreprenori, pe teme legate
de obstacolele ṣi provocarile pe care le au în dezvoltarea afacerii lor;
3. să le crească acestora ṣansele de a avea acces la piaṭă ṣi de a-ṣi găsi potenţiali
parteneri în UE ṣi alte ţări participante la program; de asemenea, noii antreprenori cu
cetățenie a UE au posibilitatea de a efectua un schimb cu antreprenori gazdă în destinațiile
globale ale EYE;
4. să sprijine reţele între antreprenori din diferite ţări prin accentul pus pe cunoştinţele şi
experienţa împărtăşită între antreprenorii din diferite state participante la program;
5. să încurajeze „potrivirea” între antreprenori din ţări „subreprezentate”: Ucraina, Kosovo,
Turcia, Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, Franța, Armenia, Germania, Polonia,
Albania, Cehia;
6. să contribuie la strategiile UE în legătură cu tripla tranziție (tranziție sustenabilă, tranziție
digitală și reziliență mai puternică).

-

Organizațiile Intermediare vor furniza standarde de înaltă calitate, astfel încât să producă
rezultatele așteptate pentru această cerere de propuneri, după cum urmează:
să sprijine dezvoltarea mai mare a reţelelor de noi antreprenori, antreprenori gazdă şi
Organizaţii Intermediare;
să abiliteze noii antreprenori să lucreze împreună și să învețe de la un antreprenor
gazdă într-o altă țară participantă la program;
să sprijine crearea unor noi afaceri, întreprinderi mixte și companii spin-off și să
promoveze cooperarea transfrontalieră în afaceri;
să consolideze activitățile internaționale, precum și potențialul de inovare al
antreprenorilor gazdă.
Organizațiile Intermediare (IO) vor acționa ca Puncte Locale de Contact pentru
implementarea programului. Acestea vor trebui să coopereze cu toate celelalte organizații și
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autorități implicate în programul de mobilitate, permițând noilor antreprenori să participe la
activitățile planificate pentru mobilitate. Aceștia vor primi sprijin din partea Biroului de sprijin
existent (SO), care ajută la coordonarea și gestionarea programului în țările participante.
Se poate aplica pentru 2 tipuri de proiecte: proiecte mari şi proiecte mici.
SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE:
Textul cererii: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf
Portalul unic european: „Funding and Tenders Opportunities”
Instituție responsabilă:
Agenţia executivă europeană pentru IMM-uri şi Consiliul european pentru Inovare (EISMEA)
de la Bruxelles
e-mail pentru detalii privind această cerere de propuneri:
EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
Referinţa cererii trebuie menţionată.
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