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COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP na obdobie rokov
2014 až 2020, s rozpočtom 2,3 miliardy EUR. Z programu COSME sa budú podporovať MSP
v týchto oblastiach:

COSME

Malé a stredné podniky (MSP) sú hlavnou oporou európskeho hospodárstva a
vytvárajú 85 % všetkých nových pracovných miest. Cieľom Európskej komisie je
podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, aby mohli v
súčasnej globalizovanej ekonomike rozvinúť svoj plný potenciál.

PRÍSTUP K FINANCOVANIU

PRÍSTUP NA TRHY

Jedným z hlavných cieľov programu COSME je poskytnúť MSP lepší prístup k financovaniu v rôznych fázach ich životného cyklu: pri založení, rozširovaní alebo
prevode podniku.

Program COSME poskytuje podporu európskym podnikom, aby mohli mať prospech z jednotného trhu EÚ a čo
najlepšie využiť príležitosti, ktoré im ponúkajú trhy mimo
EÚ.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude EÚ mobilizovať
pôžičky a kapitálové investície pre MSP.

Z programu COSME sa financuje sieť Enterprise Europe
Network, ktorú tvorí vyše 600 pobočiek vo viac než 50
krajinách a ktorá pomáha MSP nájsť obchodných a technologických partnerov, porozumieť právnym predpisom EÚ
a získať prístup k financovaniu EÚ.

• Prostredníctvom nástroja na poskytovanie záruk
za pôžičky bude program poskytovať záruky a protizáruky finančným inštitúciám (napr. záručným
spoločnostiam, bankám, lízingovým spoločnostiam), aby mohli MSP poskytnúť viacej pôžičiek a
lízingového financovania. Očakáva sa, že program
COSME umožní 220 000 až 330 000 MSP získať
financovanie v celkovej hodnote od 14 do 21 miliárd EUR.
• Prostredníctvom nástroja vlastného imania pre
rast bude program poskytovať rizikový kapitál kapitálovým fondom investujúcim do MSP, najmä vo
fáze rozširovania a rastu. Tento nástroj by mal
pomôcť 360 až 560 podnikom získať kapitálové
investície v celkovom objeme v rozmedzí od 2,6 do
4 miliárd EUR.

Z programu COSME sa financujú aj webové nástroje špeciálne určené pre rozvoj podnikov, ako je portál pre podniky Vaša Európa alebo portál pre internacionalizáciu
MSP. Prvý z uvedených portálov poskytuje praktické online informácie pre podnikateľov, ktorí chcú pôsobiť v inom
členskom štáte. Druhý portál je zameraný na podporné
opatrenia pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svoju činnosť
mimo Európy.
Z programu COSME sa financujú poradenské služby určené MSP pre otázky práv duševného vlastníctva pre
ASEAN, Čínu a MERCOSUR, ktoré ponúkajú poradenstvo a
podporu európskym MSP čeliacim problémom v otázkach
práv duševného vlastníctva, v oblasti noriem alebo pravidiel verejného obstarávania v uvedených zemepisných
oblastiach.
Program takisto poskytuje finančnú pomoc pre Centrum
pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom s
cieľom podporovať všetky formy priemyslovej, obchodnej
a investičnej spolupráce prostredníctvom šírenia informácií
o spôsobe prístupu na japonský trh a uľahčovania výmeny
skúseností a know-how medzi podnikmi EÚ a Japonska.

• Zlepšenie prístupu k financovaniu
• Podpora internacionalizácie a prístupu na trhy
• Vytvorenie prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť
• Podnietenie podnikateľskej kultúry.
COSME je program, ktorým sa vykonáva iniciatíva „Small Business Act” (Zákon o malých
podnikoch), ktorá odráža politickú vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve
EÚ.

VYTVORENIE LEPŠÍCH
RÁMCOVÝCH PODMIENOK
PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ
Prostredníctvom programu COSME sa podporujú akcie
na zlepšenie rámcových podmienok pre fungovanie
podnikov, najmä MSP, a to znižovaním zbytočnej administratívnej a regulačnej záťaže. Medzi takéto akcie
patrí meranie vplyvu príslušného práva Únie na MSP,
vývoj inteligentných a pre podniky priaznivých predpisov a zvyšovanie uplatňovania zásady „Think Small
First“ (najskôr myslieť v malom) pri tvorbe politiky na
vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
Program COSME podporuje vznik konkurencieschopných podnikov s trhovým potenciálom, a to tak, že
pomáha MSP prevziať nové obchodné modely a začleniť sa do nových hodnotových reťazcov. Tento program
dopĺňa akcie členských štátov v oblastiach s vysokým
potenciálom rastu, ako je napríklad odvetvie cestovného ruchu.
Pomocou programu COSME sa presadzuje rozvoj
klastrov svetovej úrovne v EÚ podporovaním excelentnosti a internacionalizácie klastrov s dôrazom na
medziodvetvovú spoluprácu, najmä v rámci podpory
vznikajúcich odvetví. Cieľom programu je aj urýchlenie
digitalizácie podnikateľskej komunity a podpora elektronických zručností a iniciatívy e-leadership.

PODPORA
PODNIKANIA
Program COSME zaisťuje vykonávanie akčného plánu
pre podnikanie 2020 prostredníctvom širokej škály činností. Tieto činnosti zahŕňajú výmeny v rámci mobility,
výskum, šírenie najlepších postupov a skúšobné projekty v
oblastiach ako vzdelávanie podnikateľov, mentorstvo alebo rozvoj usmernení a podporných služieb pre nových a
potenciálnych podnikateľov vrátane podnikateľov z radov
mladých ľudí, žien a seniorov.
Erasmus pre mladých podnikateľov je napríklad cezhraničný výmenný program, ktorého cieľom je pomáhať novým a budúcim podnikateľom získať zručnosti
potrebné na riadenie a rozvoj podniku, a to spoluprácou
so skúseným podnikateľom v inej krajine počas jedného
až šiestich mesiacov. Tento program zvyšuje know-how
podnikateľov a podporuje vzájomnú cezhraničnú výmenu
vedomostí a skúseností.
Program COSME je zameraný najmä na digitálne podnikanie s cieľom pomôcť európskym podnikom pri ich
digitálnej transformácii, aby mohli v plnej miere využiť
nebývalé nové možnosti, ktoré priniesol digitálny vek a
ktoré majú zásadný význam pre ich konkurencieschopnosť a rast.
.

