Despre
program și obiective principale
COSME este programul pentru acțiunile UE care vizează îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Acțiunile COSME au ca obiectiv optimizarea sinergiilor cu alte programe UE, în
special cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și programul
Orizont 2020, care include activitățile de inovare care erau anterior parte a EIP.

Potențiali
beneficiari
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

Organizațiile intermediare, care sprijină IMM-urile.

Buget total
Pentru perioada 2014-2020 bugetul este de 2.3 miliarde EUR și este gestionat de
Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care
primește și evaluează aplicațiile.
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Activități eligibile

Acces la finanțare
În cadrul domeniului „acces la finanțare“ mecanismul de garantare a împrumuturilor oferă
garanții și contragaranții instituțiilor financiare astfel încât acestea să poată pune la dispoziția
IMM-urilor mai multe împrumuturi și servicii de leasing financiar și mecanismul de capitaluri
proprii pentru creștere. Furnizează capital de risc fondurilor de investiții care investesc în IMMuri în principal1 în faza de extindere și de creștere.

Acces la piețe
În cadrul domeniului “acces la piețe” COSME sprijină întreprinderile europene, astfel încât
acestea să poată beneficia de piața unică a UE și de oportunitățile oferite de piețele din afara
UE.

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitate
În cadrul domeniului „îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitate”, COSME susține
acțiunile de îmbunătățire a condițiilor-cadru în care își desfășoară activitatea întreprinderile, în
special IMM-urile, prin reducerea sarcinilor administrative și de reglementare nejustificate.
Contribuie la dezvoltarea unor industrii competitive, cu potențial de piață, ajutând IMM-urile să
adopte noi modele de afaceri și să se integreze în noi lanțuri de valori. Promovează dezvoltarea
de clustere de nivel mondial în UE, încurajând excelența și internaționalizarea acestora, cu
accent pe cooperarea transsectorială, în special pentru a sprijini industriile emergente. De
asemenea, programul vizează accelerarea digitalizării comunității de afaceri, precum și pro2
movarea competențelor digitale și a poziției de lider în sectorul digital.

Promovarea antreprenorialului și a culturii antreprenoriale
În cadrul domeniului „promovarea antreprenorialului și a culturii antreprenoriale” Cosme

2susține schimburile de mobilitate, cercetarea, diseminarea celor mai bune practici și proiectelepilot din domenii precum educația antreprenorială, activitățile de îndrumare sau dezvoltarea
unor servicii de orientare și de asistență pentru noii și potențialii antreprenori. COSME se
axează, în special, pe antreprenorialul digital.
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Informații suplimentare
pe https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0
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