Програма COSME
На 5 декември 2013г. Съветът на Европа одобри през програма в подкрепа на
конкурентоспособността на предприятита в ЕС за периода 2014-2020 (PE-CO_S
58/13 ‐ http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00058.en13.pdf).Новата
програма, известна още като "Програмата COSME", ще обърне специално
внимание на специфичните нужди на микро и малки и средни предприятия (МСП).
Програмата COSME, която разполага с бюджет от 2,3 милиарда евро по текущи
цени заседем години, има за цел да допринесе за конкурентоспособността на
европейските дружества чрез подобряване на достъпа им до финансиране;
достъп до пазари, както в рамките на Съюза и в международен план; рамковите
условия за бизнеса и насърчаване на предприемачеството.
Като се има предвид важната роля на малките и средни предприятия като
двигатели на растежа и създаването на работни места, на програмата COSME е
заложена в стратегията Европа 2020, което е изготвено да се противопостави на
ефектите от икономическата криза и да се подготви Съюзът за следващото
десетилетие.
Достъп до финансиране
COSME ще подкрепя действия за улесняване на достъпа до финансиране за
малките и средни предприятия от фаза стартиране на дейността им до достигане
на етапа на растеж.
Финансовите инструменти в рамките на COSME ще включват механизъм за
набиране на собствения капитал и възможности за гарантиране на заеми, което
да бъде в допълнение към използването на национални финансови инструменти
за малки и средни предприятия в рамките на програмите на политиката на
сближаване на ЕС и тези, установени за МСП по силата на Програма за
изследвания и иновации "Хоризонт 2020" .
Доспъп до пазари
Новата програма предвижда действия за улесняване на достъпа на МСП до
пазари в и извън Съюза, като например предоставяне на информация за
съществуващите бариери при навлизането на пазара и възможностите за бизнес,
процедурите за обществени поръчки и митническите процедури, и подобряване на
услугите по отношение на стандартите и правата върху интелектуалната
собственост.
Благодарение
на
COSME,
мрежата
Enterprise
Europe
Network
(http://een.ec.europa.eu/) ще продължи да предоставя интегрирани бизнес услуги
за подкрепа на МСП, които се стремят да проучат възможностите в рамките на

вътрешния пазар и в трети страни, като по този начин подпомага МСП да
интернационализират своите дейности в съответствие с правото на Съюза.
Бизнес условия
Ще бъдат предприети нови инициативи за подобряване на разработването,
прилагането и оценката на политиките, влияещи върху конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията. Тези инициативи ще са насочени към
насърчаване на транснационалното сътрудничество между клъстери и бизнес
мрежи, разработването на продукти, услуги, технологии и процеси, както и на
ресурсната и енергийната ефективност и корпоративната социална отговорност.
Насърчаване на предприемачеството
Определен брой новите мерки ще се съсредоточат върху насърчаването на
предприемачеството и предприемаческата култура чрез подобряване на
условията, влияещи върху развитието на предприемачеството, включително чрез
намаляване на пречките пред създаването на нови предприятия.
Те също така ще включват действия, насочени към подкрепа за развитието на
ноу-хау и умения у предприемачите, за технологичен капацитет и управление на
предприятие.
Програмата ще обърне специално внимание на младите и жените предприемачи,
както и на други специфични целеви групи.
Повече информация относно действието на оперативните програми в
България през 2014-2020г. и програмите на Европейско ниво с касателство към
МСП, социални предприятия, иновации и предприемачество може да намерите на
слайдовете в презентациите на български език, публикувани на страницата на
АИР Варна http://www.veda‐bg.eu/?#:lang=bg&page=projects , както и от записа по време
на web-инара на 06.11.2013г. на платформата.
За информация и бизнес консултации можете да се обърнете към Агенциите
за регионално развитие и бизнес центрове - членове на Българската асоциация
на агенции за регионално развитие БАРДА ( www.barda.bg ) в страната.
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