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TITLUL CERERII: „PROIECT PILOT: - 2020” 
PROGRAM: PROIECTE PILOT (PP) ȘI ACȚIUNI PREGĂTITOARE (PA) 
Referinta: 317/G/GRO/PPA/20/11850 
Domenii: afaceri, formare, antreprenoriat, cooperare internaţională, dezvoltarea IMM-urilor şi start-up-urilor, etc. 

 
BUGET 

DISPONIBIL 
TERMEN-LIMITĂ BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

  ȚĂRI/REGIUNI  

 
2.000.000€ 
cofinanţare 

90% 

 
23 

septembrie 
2020 

(ora 17.00 la 
Bruxelles) 

 
entități publice şi private responsabile sau active în domeniile 
afacerilor economice, al întreprinderilor, care acordă sprijin pentru 
afaceri sau probleme conexe: camere de comerț și industrie, asociaţii 
pentru artizanat şi meşteşug sau organisme similare, organizații de 
sprijin pentru afaceri, centre de demarare a unei afaceri, incubatoare, 
parcuri tehnologice, asociații de afaceri și rețele de sprijin pentru 
afaceri, etc. 

 
statele membre 
ale Uniunii 
Europene 

 
Obiective şi priorităţi: 

 
Context: 
 Proiectele  pilot (PP) și  acțiunile pregătitoare (PA)  sunt  instrumente  importante  pentru 
 formularea priorităților politice și introducerea de noi inițiative care s-ar putea  transforma 
 în activități și programe permanente ale UE. 

 
În martie 2020, Comisia Europeană a adoptat noua sa strategie pentru IMM-uri pentru a 
crea o Europă durabilă și digitală, în care reiterează importanța îmbunătățirii accesului la 
piețe pentru IMM-urile, start-up-urile și antreprenorii europeni la scară europeană și 
globală. Printre acțiunile cheie identificate pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia 
enumeră extinderea schemei actuale „Erasmus pentru tinerii antreprenori” la nivel global. 
În cadrul noului program pentru piața unică (2021-2027), componenta COSME prevede 
finanțări suplimentare pentru schema „Erasmus pentru tinerii antreprenori”. 

 
Fondurile prevăzute prin această cerere sunt pentru sprijinirea antreprenorilor europeni, 
noi sau aspiranți, în faza crucială a înființării, conducerii și dezvoltării afacerii lor, prin 
colaborarea cu un antreprenor cu experiență dintr-o țară din afara Europei. 

 
Obiective: 
* să favorizeze schimbul de antreprenori din țările UE și țările și teritoriile din afara 
Europei: Canada, Israel, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan (China) și SUA; 
* să ofere instruire la locul de muncă pentru noii antreprenori (NE – acronim în engleză) 
cu antreprenori gazdă consacrați (HE – acronim în engleză) în întreprinderi mici și  
mijlocii din țări și teritorii non-UE, pentru a facilita un demaraj cu succes la scară largă şi 
dezvoltarea ideilor lor de afaceri; 
* să favorizeze schimbul de experiență și informații între antreprenori cu privire la 
obstacolele și provocările legate de începerea, dezvoltarea și creşterea afacerilor lor; 
* să îmbunătăţească accesul pe piață și identificarea potențialilor parteneri pentru noile 
afaceri  europene  din  Canada,  Israel,  Singapore,  Coreea  de  Sud,  Taiwan (China)  
și  SUA; 

 
Scopul acestui apel este selectarea a 3 consorții, care vor recruta antreprenori gazdă din 

 
Informaţii suplimentare: 

 

✓ Durata proiectului: 36 de 
luni. 

 

✓ Data indicativă pentru 
începerea acţiunilor este 14 
martie 2021. 

 

✓ Comisia europeană 
preconizează finanţarea a 3 
proiecte. 

 

✓ Durata minimă a șederii 
în străinătate este de 1 lună, 
iar durata maximă de 3 luni. 

 

✓ Scopul asistenței 
financiare oferite noilor 
antreprenori este de a 
acoperi o parte din costurile 
de cazare, de ședere și de 
călătorie suportate pentru 
formare. 
Contribuția maximă pentru 
noul antreprenor poate fi de 
3.800 EUR. 

 

✓ Cererile trebuie redactate 
într-una din limbile oficiale 
ale UE. Dacă propunerea nu 
este în engleză, o traducere 
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cel puțin 3 țări sau teritorii din Canada (maxim 2 provincii pot fi propuse de solicitant), 
Israel, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan (China), SUA (maxim 2 state pot fi propuse de 
solicitant) și să gestioneze schimburile de succes cu cel puțin 100 de noi antreprenori 
(pentru fiecare solicitant) din Uniunea Europeană. 

 
Exemple de activităṭi finanṭate: 

 
* Facilitarea schimburilor antreprenoriale (activități de consolidare a relațiilor); 
* Conferințe, seminarii; 
* Activități de formare; 
* Activități de promovare și diseminare despre program; 
* Raportare și management general; 
* Sprijin financiar pentru terți 

Sursă de informare: 
 

https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93- 
preparatory-action_en 

 
Instituție responsabilă: 

 

Comisia Europeană 
Direcția generală pentru piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 
Unitatea H2: Internaționalizarea IMM-urilor 

 
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați 
adresa de e-mail: GROW-EYE-GLOBAL-CALL@ec.europa.eu 

completă a propunerii ar fi 
de ajutor pentru evaluatori. 
În propunere poate fi inclusă 
o traducere în engleză a 
unui rezumat. 

 

✓ Proiectele trebuie să fie 
strict non-profit și obiectivul 
lor imediat trebuie să fie non- 
comercial. 

 

✓ Solicitanții sunt rugați să 
se conecteze la instrumentul 
de transmitere electronică 
"SEP" - link-ul precizat la 
sursa de informare (pagina 
oficială a cererii) - și să 
urmeze procedura de 
trimitere a unei cereri. 
Aplicațiile trimise prin fax sau 
e-mail nu vor fi acceptate. 

 

✓ Un cont EU Login 
(anterior ECAS) este 
necesar. 


