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PROGRAM CADRU: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor (2014 – 2020)
SUBPROGRAM/CERERE: ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI (EYE) - ACORDURI-CADRU DE PARTENERIAT
REFERINȚĂ: COS-EYE-FPA-2016-4-01
DOMENII: afaceri ṣi networking, formare, economie, sprijin pentru IMM-uri, informare, etc.
BUGET TOTAL ESTIMAT

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

maximum 24 000 000 €,
până la 100% din totalul
costurilor acṭiunilor de
mobilitate, 75% pentru
costurile de management.
Comisia se aṣteaptă să
cofinanṭeze cu maximum
800.000€/proiect circa 2030 acorduri de parteneriat
–cadru.

5 aprilie
2016,
orele 17.00 la
Bruxelles

entitățile publice responsabile pentru sau active în
domeniul afacerilor economice, întreprinderilor,
sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și
industrie, agenṭii de dezvoltare, camere de meserii
sau organisme similare, organizații de sprijin pentru
afaceri, centre și incubatoare de start-up-uri, asociații
de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor,
entități private care oferă servicii de sprijinire a
afacerilor, interfeṭe de business din universităṭi, etc.

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

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un program de mobilitate transfrontalieră care oferă
antreprenorilor noi sau celor care aspiră să devină șansa de a învăța de la antreprenorii cu
experiență care gestionează întreprinderi mici în alte țări participante. Obiectivul general este
de a consolida spiritul antreprenorial, dezvolta perspectivele internaționale și spiritul
competitivității IMM-urilor europene și de a încuraja potențialii antreprenori, start-up-urile și
întreprinderile micro ṣi mici nou înființate din țările participante.

Informații
suplimentare:

- Propunerile trebuie să
fie trimise de
parteneriate/consorṭii
formate din 5 până la
Scopul acestei cereri este de cofinanṭa consorṭii de Organizaṭii Intermediare (OI) care vor 10 OI din 5 țări
încheia "acorduri-cadru de parteneriat” pentru perioada 2016-2021 (cinci ani), angajându-se la participante la COSME
implementarea proiectelor „Erasmus pentru tinerii antreprenori” (EYE) dincolo de perioada de diferite, numai 2
programare a COSME.
parteneri pot să provină
din aceeaṣi ṭară;
Aplicațiile la prezenta cerere de propuneri trebuie să includă o Strategie de Implementare
pentru perioada 2016-2021. Acest document trebuie să definească o viziune strategică largă - Cofinantarea maximă
și să explice modul în care vor fi abordate obiectivele specifice și cerințele operaționale pentru un
prevăzute în prezenta cerere.
consorṭiu/acord specific
– 800.000€;
Obiective specifice:
 să ofere on-job-training pentru noii antreprenori din întreprinderile mici ṣi mijlocii într-o altă
întreprindere gazdă dintr-o ṭară COSME în vederea facilitării start-up-urilor de succes ṣi
dezvoltării ideilor lor de afaceri;
 să faciliteze schimburile de experienṭă ṣi informaṭiile între antreprenori pe teme privind
obstacolele ṣi provocarile pe care le au în dezvoltarea unui start-up ṣi a punerii în practică a
ideilor de afaceri;
 să crească accesul la piaṭă ṣi identificarea unor potenṭiali parteneri în vederea dezvoltării
unor noi afaceri în ṭări UE sau participante la COSME;
 să sprijine reṭele între antreprenori din diferite ṭări COSME construite pe cunostinṭele ṣi
experienṭa împărtăṣită între antreprenorii din alte state participante la program;

- Acṭiunile pot să
demareze de la 1
februarie 2017;
- Aplicaṭiile pot fi trimise
în oricare limbă oficială
a UE;
- Nu se permite
participarea unui
partener în mai multe
proiecte;
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 Organizațiile Intermediare vor aspira la standarde de înaltă calitate, astfel încât să poată
furniza următoarele rezultate așteptate pentru acestă cerere:
- dezvoltarea în continuare a unei rețele de noi antreprenori, antreprenori gazdă și
Organizații Intermediare;
- să permită noilor antreprenori să lucreze cu antreprenorul gazdă și să învețe de la el într-o
altă țară care participă la COSME;
- crearea de noi afaceri, de companii de tipul joint ventures ṣi spin-off ṣi încurajarea
cooperării de afaceri transfrontaliere;
- consolidarea activităṭilor ṣi a potențialului inovator al antreprenorilor gazdă.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
Info Day la Bruxelles: 19 februarie 2016
Instituție responsabilă:
Agenṭia executivă pentru IMM-uri – EASME
e-mail pentru detalii privind această cerere de propuneri:
easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu

- În următoarea
perioadă, va fi deschis
link-ul pentru
depunerea aplicaṭiilor
la adresa:
http://ec.europa.eu/gro
wth/smes/cosme/index
_en.htm

