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PROGRAM CADRU: COSME - PROGRAM PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A IMM-URILOR (2014 – 2020)
COMPONENTĂ: ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI (EYE) - PROGRAMUL EUROPEAN DE SCHIMB PENTRU ANTREPRENORI
REFERINȚĂ: COS-EYE-2019-4-01
DOMENII: formare profesională, dezvoltare economică, sprijin pentru IMM-uri, informare, antreprenoriat, afaceri, etc.
BUGET TOTAL

TERMEN LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

5.581.701 €
750.000€
maximum/proiect,
75% din totalul
costurilor de
management eligibile

11 iulie 2019,
ora 17.00 la
Bruxelles

entitățile publice responsabile pentru sau active în
domeniul afacerilor economice, întreprinderilor, sprijinului
pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere
de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin
pentru afaceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații
de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități
private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenţii
de dezvoltare, universităţi/institute de educaţie vocaţională
ṣi formare, etc.

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

CONTEXT:

Informații suplimentare:
„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un program de mobilitate transfrontalieră care
oferă antreprenorilor noi, consideraţi tineri în afaceri, sau celor care aspiră să devină - Propunerile trebuie să fie
șansa de a învăța de la antreprenorii cu experiență care gestionează întreprinderi/start- trimise de parteneriate
ups mici în alte țări participante la program.
formate din minimum 6 şi
maximum 10 organisme din
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe articolul 4 alineatul (1) litera (d) din cel puțin 4 țări participante
Regulamentul COSME, care reprezintă în fapt obiectivul specific al programului "de a diferite. Sunt acceptaţi
promova antreprenoriatul și cultura antreprenorială". Scopul său este de a continua maximum 2 parteneri din
acțiunea "Erasmus pentru tinerii antreprenori" pentru a stimula antreprenoriatul și cultura aceeaşi ţară.
antreprenorială în întreaga UE. Mai precis, în conformitate cu articolul 12 "Acțiuni de
promovare a antreprenoriatului", Comisia poate lua măsuri, cum ar fi programele de - Perioada de implementare
mobilitate pentru noii întreprinzători, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a-și dezvolta este de maximum 36 de luni.
know-how-ul, competențele și atitudinile antreprenoriale și de a-și îmbunătăți capacitatea
tehnologică și întreprinderea de management.
- Activităţile ar trebui să
înceapă după 1 februarie
În iunie 2008, Comisia Europeană a adoptat "Small Business Act" pentru Europa (SBA), 2020.
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 - Aplicaţiile pot fi depuse în
prospera, iar spiritul antreprenorial este recompensat". Ca o continuare concretă a acestui oricare limbă oficială a UE.
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 - Comisia se aṣteaptă să
intermediare (OI) sunt selectate pentru a gestiona programul la nivel local. După mai cofinanţeze între 7-10
multe cereri de propuneri de acest gen, programul, care a prezentat rezultate proiecte.
promițătoare, acțiunea a fost transformată într-un program consolidat, în cadrul
Programului antreprenorial și inovare. În 2014, Consiliul și Parlamentul European au
adoptat Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii (COSME) 2, care include mobilitatea noilor antreprenori printre acțiunile de
promovare a spiritului antreprenorial. Programul COSME își propune să promoveze
creșterea și să consolideze competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor din Uniunea
Europeană.
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Obiective generale şi specifice:
Obiectivul general este de a consolida spiritul antreprenorial, dezvolta perspectivele
internaționale și spiritul de competitivitate al IMM-urilor europene, pentru a favoriza
potențialii 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.
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 accede la piaṭă ṣi de a-ṣi găsi potenţiali parteneri
în UE ṣi alte ţări COSME;
4. să sprijine reţele între antreprenori din diferite ţări prin accentul pus pe cunoştinţele şi
experienţa împărtăşită între antreprenorii din diferite state europene.
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 reţelelor de noi antreprenori, antreprenori gazdă şi Organizaţii
Intermediare;
- să permită noilor antreprenori să lucreze împreună și să învețe de la un antreprenor
gazdă într-o altă țară participantă la COSME;
- să creeze 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 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.
Sursă de informare şi documentație:
Textul cererii: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-20194-01_call_text_en.pdf
Website general: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-eye-2019-4-01-erasmus-
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Instituție responsabilă:
Agenţia executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME
e-mail pentru detalii privind această cerere de propuneri:
easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

