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PROGRAM: COSME - PROGRAM PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (2014 – 2020)
CERERE: SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA CADRULUI DE COMPETENŢE ÎN ANTREPRENORIAT
REFERINȚĂ: COS-ENTRECOMP-2018-3-01
DOMENII: educaţie şi formare, IMM-uri, strategii, comunicare şi networking, competitivitate, etc.
BUGET PREVĂZUT

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAṬIEI

1.000.000 €;
până la 90% din
totalul costurilor
eligibile

22 august 2019
(orele 17:00 la
Bruxelles)

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

autorităţi şi administraţii publice locale, regionale,
naţionale, camere de comerţ sau instituţii similare,
asociaţii de afaceri şi comunităţi colaborative de sprijin
pentru afaceri, instituţii de formare şi educaţie, ONGuri, asociaţii şi fundaţii, alte entităţi de educaţie,
ocupare a formei de muncă şi formare, etc.

Context şi obiective:
Context:
Dezvoltarea capacității antreprenoriale a cetățenilor și organizațiilor europene este unul
dintre obiectivele politice ale UE și statelor membre.
În 2016, Comisia a publicat Cadrul european de competențe în domeniul antreprenorial
(EntreComp). EntreComp este un cadru de referință care oferă o descriere cuprinzătoare a
competențelor antreprenoriale, definite dupa cum urmează: „capacitatea de a acționa în
funcţie de oportunități și idei și de a le transforma în valoare pentru alții”. Valoarea creată
poate fi financiară, culturală sau socială.
EntreComp identifică 15 competențe care descriu de ce este nevoie pentru a fi antreprenor și
subliniază modul în care aceste competențe pot fi descrise și cartografiate de la cele mai
elementare până la cele mai avansate niveluri. EntreComp poate fi utilizat în sectoare,
discipline și sisteme diferite pentru a permite oamenilor să dezvolte competențe
antreprenoriale atât în rândul persoanelor fizice, cât și al grupurilor.
Scopul şi obiective:
Scopul general al acestei cereri de propuneri este de a transforma EntreComp din idee în
acțiune, vizând să reunească valoarea comunităților de utilizatori de la nivel local, regional şi
național. Această inițiativă urmărește să aducă împreună actorii relevanți dintr-o serie de țări
pentru a crea o comunitate colaborativă care să exploreze modul în care cadrul poate
funcționa ca un catalizator și un instrument, pentru a stimula aptitudinile antreprenoriale ale
tinerilor și cetățenilor în general. La nivel european, se consideră că este esențial să fie
ajutate autoritățile publice, instituțiile educaționale și sectorul privat ca acestea să folosească
constatările EntreComp într-un mod colaborativ.
În acest context, EntreComp va fi un instrument central pentru promovarea și adoptarea
educației antreprenoriale în Europa.

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

Informații suplimentare:
- Aplicația trebuie depusă prin
Funding and Tenders Portal.
- Consorțiul trebuie să fie compus
din cel puțin șase (6) entităţi cu
personalitate juridică situate în cel
puțin trei (3) state membre ale UE
sau țări participante la COSME.

- Consorțiul trebuie să includă, în

calitate de partener, pentru
fiecare țară:
a) cel puțin o autoritate publică la
nivel național, regional sau local
responsabilă cu politica și
activitățile în domeniul educației,
ocupării forței de muncă sau
antreprenoriatului și
b) cel puțin o entitate care
reprezintă întreprinderi sau
instituţii de sprijin pentru ocuparea
forței de muncă, precum camere
de comerț și industrie, sindicate,
organizații patronale, birouri de
ocupare a forței de muncă, etc.

- Proiectele se implementează pe
Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri includ:
- încurajarea dezvoltării sprijinului pentru competențele din domeniul antreprenoriatului la o perioadă de 36 luni.
nivel de sistem, incluzând, de exemplu, noi strategii și inițiative de politică, crearea de
comunități durabile de colaborare la nivel național, regional sau local, reforma curriculei la - Perioada estimativă pentru

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

nivel înalt, parteneriate strategice între diferite sectoare, etc .;
- utilizarea EntreComp pentru a dezvolta un set holistic de oportunități de învățare, programe
de educație și formare și servicii de sprijin pentru dezvoltarea competenței antreprenoriale pe
tot parcursul vieții;
- colaboarea cu angajatorii și serviciile de ocupare a forței de muncă pentru a sprijini
dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale în căutarea unui loc de muncă, la
locul de muncă și în timpul vieții profesionale;
- încurajarea inovării și a noilor abordări în dezvoltarea competențelor antreprenoriale în
diferite medii de învățare (inclusiv în cadrul formal, non-formal și informal) și implicarea noilor
furnizori, companii, ONG-uri, intermediari;
- utilizarea EntreComp pentru a forma răspunsuri la natura schimbătoare a pieței forței de
muncă și a educației și formării profesionale, datorată, de exemplu, tehnologiei digitale,
pentru a sprijini inovația și creativitatea cetățenilor.
- diseminarea lecțiilor învățate părților interesate și factorilor de decizie din alte regiuni și țări;
- reunirea țărilor (și/sau regiunilor, orașelor) pentru a face schimb de experiențe și de bune
practici în construirea unei metodologii coerente pentru a sprijini dezvoltarea competențelor
antreprenoriale la nivel național și local.
Acţiuni:
Activitățile sprijinite prin prezenta cerere de propuneri sunt descrise mai jos. Toate activitățile
sunt obligatorii.
Activitatea 1: Crearea de comunități naționale, regionale sau locale de colaborare;
Activitatea 2: Organizarea de ateliere, mese rotunde, seminarii și dialoguri regulate în cadrul
comunităţilor colaborative;
Activitatea 3: Proiectarea unei strategii pentru noi oportunități de învățare și servicii de
asistență bazate pe comunitățile EntreComp collaborative
Activitatea 4: Dezvoltarea oportunităților de învățare bazate pe rezultatele învățării din
EntreComp;
Activitatea 5: Testarea noilor abordări pentru dezvoltarea și evaluarea competenței
antreprenoriale;
Activitatea 6: Comunicare și schimburi la nivel european.
Surse de informare:
Textul oficial al cererii:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-20183-01.pdf
Pagina pentru aplicaţii şi alte informaţii complementare:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/cos-entrecomp-2018-3-01
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

demararea acțiunilor ar fi februarie
2020.
- EASME își propune să
finanțeze 2 proiecte.
- Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE.
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următoare: EASME-COSME-EntreComp-CALL@ec.europa.eu (vor primi răspunsuri
întrebările trimise cu maximum 7 zile înaintea termenului-limită pentru depunerea aplicaṭiilor)

