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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-2019-4-01
DOMENII DE INTERES: dezvoltare locală durabilă, inovare, învăţare mutuală, economie, ocupare, etc.
BUGET

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

DEPUNEREA APLICAṬIEI

400.000 €
50.000€ maximum/proiect;
până la 90% din totalul
costurilor eligibile

26 septembrie 2019
(orele 17:00 la Bruxelles)

principalii beneficiari sunt: autoritățile
publice locale şi regionale, întreprinderile
din economia socială, entitățile
specializate în economia socială

Obiective:
Obiective generale:
- Sprijinirea unei rețele de autorități regionale și locale ale UE cu priorități similare și experți
în domeniu și contribuţie, prin colaborarea interregională, la crearea treptată a unei
comunități de practică permanentă în domeniul economiei sociale, un element-cheie al unui
sistem economic european durabil;
- Sprijinirea consorțiilor de economie socială pentru a continua colaborarea interregională
printr-un set de misiuni de economie socială.
Obiective specifice:
* Consolidarea interacțiunii interregionale între actorii economiei sociale (sectoarele publice
și private) în domeniul priorităților misiunilor economiei sociale;
* Îmbunătățirea colaborării între rețelele de economie socială existente la nivel regional și
local în domeniul priorităților misiunilor economiei sociale;
* Învăţare de la județe mai avansate în misiunile economiei sociale;
* Pregătirea terenul pentru viitoare colaborari structurate în domeniul priorităților misiunii
economiei sociale (viitoare proiecte interregionale comune în cadrul noii perioade de
programare UE 2021-2027);
* Pregătirea terenului pentru colaborarea viitoare cu Comisia Europeană în domeniul
priorităților misiunilor de economie socială;
* Pregătirea terenul pentru o posibilă replicare a modelului funcțional aplicat în județul
coordonatorului consorțiului;
* Contribuţie la construcția progresivă a unei comunități cu economie socială.

state membre ale UE, ţări
participante la programul
COSME

Informații suplimentare:
- Un consorțiu format din cel puțin
3 entități diferite, stabilite în 3
state membre ale UE sau țări
participante la programul COSME,
este obligatoriu pentru participare.
Dintre aceste entități, cel puțin un
membru al consorțiului trebuie să
reprezinte o autoritate publică
locală/regională din fiecare
judeţ/provincie/regiune
participantă.
- Coordonatorul/ conducătorul
consorțiului trebuie să fie o
autoritate publică locală sau
regională capabilă să
demonstreze cazuri de bune
practici pe tema misiunilor
economiei sociale.
- Proiectele se implementează pe
o perioadă de 6 luni.
- Partenerii nu pot participa decât
într-un singur proiect depus la
această cerere de propuneri.

Misiuni ale economiei sociale/Priorităţi:
Acțiunile din cadrul acestei cereri trebuie să se refere la una dintre următoarele teme:
- achiziții publice responsabile din punct de vedere social;
- Implementarea proiectului poate
- cadrul educațional pentru economia socială;
să înceapă din aprilie 2020.
-lupta împotriva șomajului regional/local prin modelul economiei sociale;
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- grupuri ale economiei sociale.
Sursă de informare şi documentație:
textul oficial al cererii:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/documents/call_social_economy_missions_08.07.2019.docx_0.pdf
pagina oficială cu toate documentele necesare depunerii unei propuneri de proiect:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economymissions#inline-nav-2
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).
O zi de informare sub forma unui webinar a fost organizată la 25 iulie a.c. Prezentarea este
disponibilă în streaming.

- Aplicația poate fi redactată în
oricare limbă oficială a UE.

