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COSME
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene, furnizând 85 % din totalul noilor locuri de muncă. Comisia Europeană își 
propune să promoveze antreprenoriatul și să îmbunătățească mediul de afaceri 
pentru IMM-uri, pentru a le permite acestora să își realizeze pe deplin potențialul 
în economia globalizată de astăzi.

ACCESUL LA FINANȚARE ACCESUL LA PIEȚE ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDIȚIILOR-CADRU PENTRU 
COMPETITIVITATE

ÎNCURAJAREA 
ANTREPRENORIATULUI

Unul dintre principalele obiective ale COSME este fa-
cilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile aflate 
în diferite faze ale ciclului lor de viață: creare, expansi-
une sau transferul întreprinderii.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE va mobiliza îm-
prumuturi și investiții de capital în favoarea IMM-urilor. 

• Prin intermediul mecanismului de garantare 
a împrumuturilor, programul va oferi garanții și 
contragaranții instituțiilor financiare (de exemplu, 
fonduri de garantare, bănci, societăți de leasing), 
astfel încât acestea să poată pune la dispoziția 
IMM-urilor mai multe împrumuturi și servicii de 
leasing financiar. Se preconizează că, prin interme-
diul COSME, între 220 000 și 330 000 de IMM-uri 
vor putea obține finanțări cu o valoare totală cu-
prinsă între 14 și 21 de miliarde EUR.

• Folosind mecanismul de capitaluri proprii pen-
tru creștere, programul va furniza capital de risc 
fondurilor de investiții care investesc în IMM-uri în 
principal în faza de extindere și de creștere. Meca-
nismul ar trebui să ajute între 360 și 560 de între-
prinderi să beneficieze de investiții de capital, volu-
mul total investit variind între 2,6 și 4 miliarde EUR.

COSME sprijină întreprinderile europene, astfel încât 
acestea să poată beneficia de piața unică a UE și să poată 
profita la maximum de oportunitățile oferite de piețele din 
afara UE.

COSME finanțează Rețeaua întreprinderilor europene 
(Enterprise Europe Network), alcătuită din peste 600 de 
birouri din mai mult de 50 de țări. Rețeaua ajută IMM-urile 
să își găsească parteneri de afaceri și parteneri tehnolo-
gici, să aibă o mai bună înțelegere a legislației UE și să 
obțină finanțare din partea UE. 

În plus, COSME finanțează instrumente web concepu-
te special pentru dezvoltarea întreprinderilor, cum ar fi 
portalul „Europa ta” pentru întreprinderi sau Portalul 
privind internaționalizarea IMM-urilor. Primul dintre 
acestea cuprinde informații practice online destinate an-
treprenorilor care doresc să demareze activități într-un alt 
stat membru. Cel de al doilea pune accentul pe măsuri de 
sprijinire a societăților care doresc să își dezvolte activita-
tea în afara Europei.  

COSME finanțează serviciile de asistență pentru IMM-uri 
privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) din 
MERCOSUR, ASEAN și China, servicii care oferă consiliere și 
sprijin IMM-urilor europene care se confruntă cu dificultăți 
în ceea ce privește diverse aspecte legate de DPI, stan-
darde sau regulile de atribuire a contractelor de achiziție 
publică în aceste zone geografice.

De asemenea, programul acordă sprijin financiar Centrului 
de cooperare industrială UE-Japonia, pentru a promo-
va toate tipurile de cooperare industrială, comercială și 
investițională prin diseminarea de informații privind modul 
de obținere a accesului la piața japoneză și prin facilitarea 
schimburilor de experiență și know-how între întreprinde-
rile din UE și cele japoneze.

COSME susține acțiunile de îmbunătățire a condițiilor-
cadru în care își desfășoară activitatea întreprinderi-
le, în special IMM-urile, prin reducerea sarcinilor ad-
ministrative și de reglementare nejustificate. Printre 
acțiunile menționate se numără măsurarea impactului 
dreptului Uniunii aplicabil IMM-urilor asupra acestora 
din urmă, elaborarea unui cadru reglementar inteligent 
și favorabil întreprinderilor, precum și intensificarea 
utilizării principiului de „a gândi mai întâi la scară mică” 
la elaborarea politicilor la nivel național și regional. 

COSME sprijină dezvoltarea unor industrii competiti-
ve, cu potențial de piață, ajutând IMM-urile să adopte 
noi modele de afaceri și să se integreze în noi lanțuri 
de valori. Programul vine în completarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre în domenii cu mare 
potențial de creștere, cum ar fi sectorul turismului.   

COSME 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 accele-
rarea digitalizării comunității de afaceri, precum și pro-
movarea competențelor digitale și a poziției de lider în 
sectorul digital („e-leadership”).

COSME susține punerea în aplicare a planului de 
acțiune Antreprenoriat 2020 prin intermediul unei 
game largi de activități. Printre acestea se numără 
schimburile de mobilitate, cercetarea, diseminarea 
celor mai bune practici și proiectele-pilot din domenii 
precum educația antreprenorială, activitățile de în-
drumare sau dezvoltarea unor servicii de orientare 
și de asistență pentru noii și potențialii antreprenori, 
inclusiv pentru tineri, femei și persoanele în vârstă. 

De exemplu, Erasmus pentru tineri antreprenori 
este un program de schimb transfrontalier care își 
propune să îi ajute pe noii și pe viitorii antrepre-
nori să dobândească competențe adecvate pentru 
a asigura funcționarea și dezvoltarea unei afaceri, 
lucrând alături de un antreprenor cu experiență din-
tr-o altă țară timp de una până la șase luni. Prin in-
termediul programului, se ameliorează know-how-ul 
participanților și se favorizează transferul transfron-
talier de cunoștințe și de experiență între antrepre-
nori. 

COSME se axează, în special, pe antreprenoriatul 
digital, pentru a ajuta întreprinderile europene să și 
accelereze transformarea digitală și să beneficieze 
pe deplin de noile oportunități, fără precedent, ale 
erei digitale, care sunt esențiale pentru competitivi-
tatea și creșterea lor.

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor 
care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 miliarde EUR. 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 

• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;  
•  crearea unui mediu favorabil competitivității;
•  promovarea culturii antreprenoriale.

Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor mici 
(SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central pe care îl 
dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.


