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PROGRAM: COSME - Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: „IDEI DIN EUROPA” - DEZVOLTARE ṢI EXTINDERE
REFERINȚĂ: 279/G/GRO/SME/17/C/019a
DOMENII: IMM-uri, strategii/idei de dezvoltare, economie, networking, etc.
BUGET DISPONIBIL
COMUNICAT

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIEI

250.000 €;
până la 90% din totalul
costurilor eligibile

15 martie 2018
(orele 16:00 la Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

orice entitate constituită legal/cu personalitate juridică state membre ale UE,
într-un stat eligibil; organismele corporative trebuie să alte state participante
fie constituite și înregistrate în mod corespunzător în la program
conformitate cu legea. Dacă un organism sau o
organizație nu este constituită conform legii, o
persoană fizică care să-și asume răspunderea legală
trebuie să fie desemnată.

Obiective:
Prezenta cerere de propuneri se referă la dezvoltarea și extinderea în continuare a "ideilor
din Europa", o inițiativă elaborată de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu Ministerul
Economiei al Olandei și cu rețeaua europeană „reprezentanții IMM-urilor”. O parte din
eforturile Comisiei Europene de a se asigura că întreprinzătorii europeni își pot crește ideile
de afaceri și în UE este inițiativa "Idei din Europa" (IfE). În contextul cererii actuale, Comisia
Europeană analizează modalitățile de extindere a acestui demers care a demarat ca inițiativă
pilot în 2015. Pentru mai multe detalii privind „Ideile din Europa”, vizitați www.ideasfrom.eu;
un număr de videoclipuri sunt disponibile pe canalul YouTube al ideilor din Europa.

Informații suplimentare:
- Aplicația trebuie depusă prin
Portalul electronic al
participanților.
- Propunerea de proiect poate fi
depusă de un singur beneficiar
sau de un consorțiu de mai mulți
parteneri care se angajează să
colaboreze printr-un acord de
parteneriat.

Prezentul apel urmărește să sprijine redimensionarea numărului de întreprinderi prin
identificarea și eliminarea blocajelor, astfel încât antreprenorii existenți și viitori, aflați în - Proiectul se implementează pe o
aceleași sectoare sau linii de afaceri sau care se află în strânsă legătură cu acestea, să perioadă de maximum 18 luni.
poată fi mai ușor sprijiniți pentru a se dezvolta. Aceasta încurajează astfel transferul de
- Perioada estimativă pentru
cunoștințe și experiență, cultura antreprenorială și antreprenoriatul în general.
demararea acțiunilor ar fi cel de-al
Obiectivul general al cererii este de a sprijini antreprenorii europeni, noi sau aspiranți, în faza doilea trimestru al anului 2018.
crucială de creștere a afacerilor lor.
Surse de informare:
http://ec.europa.eu/growth/content/ideas-europe-development-and-scaling_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles – EASME
Direcția generală: Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
GROW H1 - Programul COSME,

- Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE. Dacă
aplicația nu este în engleză, o
traducere va fi necesară.
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Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate la adresa de email de
mai jos până la 23 februarie 2018:
GROW-IDEAS-FROM-EUROPE@ec.europa.eu

