Premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare” - ediția 2020
Cum se depun candidaturile?
Ce este REI?
Premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) este o inițiativă a Comitetului Regiunilor care
identifică și recompensează regiunile UE care au o strategie antreprenorială de excepție și orientată
către viitor, indiferent de dimensiunea, prosperitatea sau competențele specifice ale acestora.
Regiunile care prezintă cele mai credibile, mai marcante, mai puternic orientate către viitor și mai
promiţătoare strategii politice sunt distinse cu titlul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI)
pentru anul respectiv.
Obiectivul acestei inițiative este dublu:



să contribuie la punerea în aplicare a Small Business Act (SBA) în parteneriat;
să demonstreze utilizarea optimă a fondurilor UE și a altor fonduri publice care vizează
dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.

Prin intermediul inițiativei REI, Comitetul Regiunilor (CoR) contribuie la integrarea principiilor SBA
la nivel local și regional. Titlul REI oferă actorilor locali și regionali ocazia de a demonstra că IMMurile și întreprinzătorii joacă un rol crucial în consolidarea rezilienței economiei. Prin fructificarea
potențialului regiunilor UE de a genera creștere economică și locuri de muncă, titlul REI le permite
acestora să progreseze către ieșirea din criza economică.
Inițiativa REI urmează o abordare de tipul guvernanței pe mai multe niveluri, promovând crearea de
comunități regionale REI în care sunt reprezentați atât actorii locali, cât și cei regionali. REI constituie
pentru factorii de decizie politică și părțile interesate un stimulent puternic pentru a elabora în comun
strategii de punere în aplicare a principiilor SBA, printre care se numără crearea unui mediu propice
antreprenorilor, Think Small First (a gândi mai întâi la sacră mică), sensibilizarea administraţiilor
publice la nevoile IMM-urilor și încurajarea IMM-urilor astfel încât acestea să poată beneficia de
creșterea piețelor. REI contribuie astfel la crearea unor regiuni întreprinzătoare dinamice și ecologice
în întreaga Europă.
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Până în prezent, 27 de teritorii europene au primit titlul REI:










2011: landul Brandenburg (Germania), comitatul Kerry (Irlanda) și regiunea Murcia (Spania);
2012: Catalonia (Spania), Helsinki-Uusimaa (Finlanda) și Trnava (Republica Slovacă);
2013: Nord-Pas de Calais (Franța), Danemarca de Sud și Styria (Austria);
2014: Flandra (Belgia), Marche (Italia) și Brabantul de Nord (Țările de Jos);
2015: Lisabona (Portugalia), Irlanda de Nord (Regatul Unit) și regiunea Valencia (Spania);
2016: Glasgow (Regatul Unit), Lombardia (Italia) și Małopolska (Polonia);
2017: Extremadura (Spania), Austria Inferioară (Austria) și Grecia de Vest (Grecia).
2018: Macedonia Centrală (Grecia), Ile-de-France (Franța) și Regiunea de nord-vest (Irlanda).
2019: Asturia (Spania), Gelderland (Țările de Jos), Tesalia (Grecia)

Titlul REI a fost instituit de către Comitetul Regiunilor în parteneriat cu Comisia Europeană, el
bucurându-se de susținerea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social European
și a unor actori de nivel european, precum UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului și a
Întreprinderilor Mici și Mijlocii), Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din
UE) și Social Economy Europe (Europa Economiei Sociale).
La 19 noiembrie 2018, Comitetul Regiunilor a lansat invitația de depunere a candidaturilor pentru
ediția REI 2020. Termenul de depunere a candidaturilor este 27 martie 2019.
Cum se depun candidaturile?
Trimiteți un dosar de candidatură care să conțină:




un formular de candidatură, care cuprinde o fișă de informare privind regiunea candidată, o
prezentare sumară a viziunii sale politice, o descriere a mecanismului de guvernanță preconizat să
asigure desfășurarea eficientă a acțiunilor legate de REI, precum și un plan de acțiune și un plan
de comunicare;
o declarație de angajament politic care să facă dovada faptului că strategia REI a teritoriului
respectiv beneficiază de sprijinul conducerii politice (de pildă adunarea regională, administrația
regională sau alt organ politic autorizat).

Formularul de candidatură poate fi descărcat de pe pagina de internet a inițiativei REI:
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
Criterii de evaluare
Candidaturile sunt evaluate în funcție de următoarele criterii:
1) Viziunea politică și angajamentul
 Candidatura demonstrează o viziune politică orientată către viitor în privința aplicării
Small Business Act pentru Europa în teritoriu, concentrându-se, după caz, pe prioritățile
SBA actuale și pe principiile inițiativelor politice conexe, cum ar fi planul de acțiune
Antreprenoriat 2020, planul de acțiune ecologic pentru IMM-uri și inițiativa privind
întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora.
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Candidatura are la bază o evaluare realistă a atuurilor și deficiențelor (analiza SWOT) și a
competențelor directe în ceea ce privește cele zece principii SBA. Membrii juriului țin seama
de context și de punctul de pornire individual al fiecărei candidaturi.
Viziunea politică face dovada existenței unei valori adăugate clare a premiului REI pentru
teritoriul respectiv, inclusiv pentru proprii săi factori de decizie.
Obiectivele teritoriale REI sunt incluse într-o strategie de dezvoltare regională.
Autoritățile politice competente demonstrează un angajament puternic și credibil în sensul
implementării strategiei REI în teritoriu.

2) Guvernanța pe mai multe niveluri, parteneriatul și cooperarea
 Strategia REI este pregătită și implementată printr-o abordare de tipul guvernanței pe mai
multe niveluri, implicând atât nivelurile subnaționale (autorități locale etc.), cât și, acolo unde
este posibil, nivelul național.
 O gamă largă de actori relevanți sunt implicați în conceperea și implementarea strategiei
REI, inclusiv parteneri economici și sociali, instituții de învățământ și cercetare și societatea
civilă.
 Candidatura dovedește voința de a face schimb de bune practici cu alte regiuni și de a
dezvolta inițiative de cooperare specifice cu alte regiuni REI.
3) efectivă
 Strategia cuprinde măsuri concrete de implementare a principiilor SBA care intră în
competența teritoriului prin inițiativa REI și nu este doar o simplă sinteză a politicilor
existente.
 Implementarea măsurilor REI urmează principiile bunei guvernanțe și cuprinde mecanisme
eficiente de monitorizare și de asigurare a continuității.
 Sunt prevăzuți indicatori care să poată măsura progresele în materie de punere în aplicare.
 Punerea în aplicare cuprinde măsuri prin care se asigură utilizarea optimă a fondurilor
structurale europene și a celor de investiții, precum și a altor fonduri publice.
 Punerea în aplicare demonstrează modul în care acțiunile REI vor fi sustenabile și după anul
REI.
 Măsurile REI avute în vedere țin seama ori de câte ori este posibil de dimensiunile socială, de
mediu, inovatoare și de consolidare a creșterii durabile ale politicii pentru IMM-uri.
4) Comunicarea
 Candidatura cuprinde un plan de comunicare ambițios și convingător, cu măsuri specifice la
cel mai înalt nivel și orientat către principalele grupuri țintă (inclusiv IMM-uri și alți actori
relevanți).
 Titlul REI se utilizează pentru a face cunoscută politica teritoriului respectiv atât la nivel
local, cât și la nivelul UE.
 Acțiunile de comunicare planificate vor consolida vizibilitatea UE și a CoR.
Eligibilitate
Titlul REI este accesibil tuturor teritoriilor UE de la nivel subnațional care sunt înzestrate cu
competențe la nivel politic și cu capacitatea de a implementa o viziune antreprenorială globală,
indiferent de suprafața, bogăția sau competențele lor specifice. Nu are importanță dacă un teritoriu are
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competență legislativă sau nu. Pentru fiecare regiune candidată, juriul REI ține seama de bugetul,
provocările structurale sau teritoriale specifice și punctul de pornire din punct de vedere economic.
Titlul rămâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succese, cât și celor care, deși în prezent
sunt mai rămase în urmă, se angajează să implementeze schimbările necesare pentru a-și dezvolta
potențialul antreprenorial.
„Regiunile” sunt definite în sensul cel mai larg, cuprinzând comunități, comunități autonome,
departamente, landuri, provincii, județe, zone metropolitane, orașe mari, precum și teritorii
transfrontaliere cu personalitate juridică, cum ar fi GECT și euroregiunile. Pentru a fi eligibilă,
regiunea candidată trebuie să aibă competența politică necesară pentru a implementa o strategie
cuprinzătoare în materie de politici, menită să integreze o parte sau toate principiile SBA. Regiunile
transfrontaliere sunt încurajate în mod deosebit să își depună candidatura.
Calendar




19 noiembrie 2018:
27 martie 2019:
25-26 iunie 2019:

Lansarea invitației de depunere a candidaturilor pentru REI 2020.
Termenul de depunere a candidaturilor.
ceremonia de decernare a premiului REI 2020.

Vă invităm să vă depuneți candidatura pentru titlul REI 2020, împreună cu declarația scrisă privind
angajamentul politic, prin e-mail, la adresa eer-cdr@cor.europa.eu.
Termenul de depunere a candidaturilor: miercuri, 27 martie 2019.
Informații suplimentare:
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
_____________
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