Програма COSME 2014-2020
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020
г., приета с Регламент (ЕС) №1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г. или по-известна
като Програма COSME е насочена към специфичните нужди на МСП.
Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през
периода 2007-2013 г., в съответствие с Рамковата Програма за иновации (CIP), с изключение на
иновационните дейности, които ще бъдат подкрепяни от програма "Horizon 2020".
Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е
делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия
(EASME), а за финансовите инструменти –
на Европейският инвестиционен Фонд.
Програма COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. В обхвата й са 4
(четири) области на подпомагане, в т.ч.:

•

Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови
инструменти;

•

Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;

•

Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;

•

Насърчаване на предприемачеството.

Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финансиране, защото ще улесни
достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от
бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с
използването на национални финансови инструменти за МСП.
Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми
(включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП) и капиталов
механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху
разширяването и фазата на растеж на МСП).
Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част от
успешните програми на предходния програмен период от програма CIP.
Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, която има повече от 600 офиси в ЕС и
извън него, в т.ч. и в България, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за
програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни
бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на
административната тежест за предприятията.
Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП
от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите
предприемачи, младите хора и жените предприемачи.
Виж Работна програма за 2015 г. по програма COSME
Официалната интернет страница на програма COSME
еhttp://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Е-mail: ENTR-COSME@ec.europa.eu
Отворени процедури по програма COSME
Към момента по програма COSME са отворени следните процедури за кандидатстване:

•

Еразъм за млади предприемачи - краен срок на кандидатстване - 03/06/2015

•

Насърчаване на най-добрите европейски туристически деастинации (EDEN) и повишаване
на осведомеността за тях - краен срок за кандидатстване - 25/06/2015

•

Подкрепа за конкурентоспособен и устойчив растеж в туристическия сектор - краен срок за
кандидатстване - 30/06.2015

•

Потребителски стоки с дизайнерско съдържание - краен срок за кандидатстване 23/07/2015

Отворени процедури за финансовите посредници по програма COSME:

•

Покана за заявяване на интерес към финансовите посреднициза Механизма за
гарантиране на заеми (EFG)

•

Покана за заявяване на интерес към финансовите посредници за Капиталовия
механизъм за растеж (LGF)

Информационен ден за EU достъп до финансиране и финансовиje инструменти ще се проведе в
гр.Брюксел, Белгия на 23-ти Септември 2014 г. За повече информация виж проекта на Програмата.
Виж презентация от Информационния ден за EU достъп до финансиране и финансовитe инструменти
за програма COSME тук.
Информация за Европейско - Японския Център за индустриално сътрудничество,
финансиран от програма COSME
Целта на Европейско - Японският Център за индустриално сътрудничество е да насърчи всички
форми на промишлено, търговско и инвестиционно сътрудничество между Япония и ЕС и да повиши
технологичния капацитет и конкурентоспособността на европейските и японските индустрии.
Допълнителна информация за Центъра може да намерите тук.
Услуги предлагани от Европейско-Японския Център за индустриално сътрудничество
Центърът следва приоритетите определени от Главната Дирекция "Предприятия и промишленост"
към Европейската комисия и на Японското министерството на на икономиката, търговията и
промишлеността.
Той управлява дейности свързани с политиката за подпомагане на бизнеса, като например
управленски курсове, клъстерни мисии, информационни семинари, проучвания, програми за
студентски практики, бизнес форуми, бюро за информация и помощ, както и различни други услуги,
създадени с цел да подпомогнат сближаването на европейските и японските фирми.
Основните дейности управлявани от Европейско-Японския Център са:
Анализ на политиките

•

Семинари в Япония и Европа

•

ЕС-Японски Бизнес Кръгли Маси

•

Минерва (схема)

•

Доклади

Обучения за организации от ЕС

•

HRTP – Японската индустрия отблизо (4 седмична тренировъчна програма + 1 седмица
намиране на партньори в Япония)

•

Производство на световно ниво (1 седмична тренировъчна програма в Япония)

•

Мисия за подкрепа на клъстери (1 седмична тренировъчна програма в Япония)

•

Стимулиране на конкурентноспособността (посещение на компании в ЕС)

Обучение за студенти

•

Вулканус в Япония (1 годишен стаж в Япония за студенти от ЕС и компании домакини в
Япония)

•

Вулканус в Европа (1 годишен стаж в ЕС за студенти от Япония и компании домакини в ЕС)

НИРД и иновации

•

GNSS Азиатски проект (Европейско-Азиатско сътрудничество за апликации за сателитна
навигация)

•

FP7 & Хоризонт 2020 (Eвропейско-Японско научно и технологично сътрудничество) и
Jeupiste

•

Технологичен Трансфер (Евпорейско-Японска подкрепа за партньорство на МСП)

•

Клъстери (Бюро за помощ и подкрепа на Клъстерите)

•

Стъпка в Япония (логистична подкрепа в Япония)

•

Enterprise Europe Network (мрежа за подкрепа на организации за МСП)

•

ЕС Бизнес в Япония (практическа информация за Япония)

•

Ключът към Япония (подкрепа при съставяне на бизнес план за Европейски МСП)

•

Данъци и Обществени поръчки (бюро за помощ за Европейски МСП)

•

Информационно бюро (бизнес запитвания)

•

Публикации (доклади – информационни бюлетини)

•

Място за работа

Лице за контакт:
Тихомира Палова, представител на Р.България в Комитета към ЕК към програма COSME,
Главен експерт, Дирекция "Икономически политики за насърчаване",
Отдел "Иновации и предприемачество", е-mail: t.palova@mee.government.bg

