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PROGRAM CADRU: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor (2014 – 2020)
SUBPROGRAM: ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI (EYE) - PROIECT PILOT
REFERINȚĂ: 263/G/GRO/PPA/17/9860
DOMENII: afaceri, formare profesională, dezvoltare economică, sprijin pentru IMM-uri, informare, etc.
BUGET TOTAL

TERMEN LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

750.000 €
90% cofinanṭare
.

30 august 2017,
ora 17.00 la
Bruxelles

entitățile publice responsabile pentru sau active în
domeniul afacerilor economice, întreprinderilor, sprijinului
pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere
de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin
pentru afaceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații
de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități
private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenṭii
de dezvoltare

statele membre ale
UE

Prezenta cerere de propuneri pune în aplicare implementarea proiectului-pilot, "ALECO (Achieve
Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)" inițiat de Parlamentul European
cu privire la deschiderea geografică a actualului program "Erasmus pentru tinerii antreprenori"
(EYE). Scopul său este de a încuraja în continuare transferul transfrontalier de cunoștințe și
experiență, cultura antreprenorială și antreprenoriatul.
Obiectivul general al cererii este de a sprijini noi antreprenorii europeni sau pe cei aspiranṭi în faza
crucială de debut, desfășurare și creștere a afacerilor lor prin colaborarea cu un antreprenor cu
experienṭă dintr-o ṭară din afara Uniunii Europene. Sunt vizate, mai precis, Statele Unite ale
Americii (maximum 2 state din S.U.A.), Israel și o țară terță din Asia, selectată dintre Singapore,
Taiwan și Coreea de Sud. Noii întreprinzători ar trebui să-și poată dezvolta abilitățile
antreprenoriale, perspectivele internaționale și competitivitatea.

Informații
suplimentare:
- Solicitanții care
prezintă o
propunere comună,
ar trebui să aleagă
o organizație cu rol
de coordonare din
rândul lor.
Coordonatorul și
ceilalți solicitanți
trebuie să
îndeplinească
aceleași criterii de
eligibilitate.

Scopul acestei solicitări este selectarea unei/unui organizații/consorțiu care va recruta antreprenori
gazdă din SUA (maximum 2 state americane), Israel și o țară terță din Asia și va gestiona
schimburile de succes ale acestora cu cel puțin 120 de noi întreprinzători din Uniunea Europeană.
Acțiunea propusă este o schemă de mobilitate unică pentru tinerii antreprenori europeni inovatori,
cu o durată de la 1 până la 3 luni în țările vizate din afara UE. Acesta se va baza pe experiența - Nu există restricṭii
dobândită în implementarea programului Erasmus pentru tineri antreprenori (EYE).
în ceea ce priveṣte
numărul partenerilor
consorṭiului.
Obiective specifice:
1. să promoveze schimbul de antreprenori din țările UE și din țări din afara Europei: SUA
(maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia (selectată de către solicitant dintre
Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);
2. să furnizeze formare la locul de muncă pentru noii întreprinzători (NE) cu antreprenorii gazdă
(HE) în întreprinderi mici și mijlocii în alte țări din afara UE, pentru a facilita un start-up reușit,
respectiv aducerea la scară largă ṣi dezvoltarea ideilor lor de afaceri;
3. promovarea schimbului de experiență și informații între antreprenori cu privire la obstacolele și
provocările legate de începerea, dezvoltarea și creṣterea afacerilor;
4. sporirea accesului pe piață și identificarea partenerilor potențiali pentru noile întreprinderi

-Solicitanṭii trebuie
să-ṣi depună
aplicaṭiile online
prin Electronic
Submission System
(SEP).
- Perioada de
implementare este
de maximum 24 de
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europene din SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia menṭionată mai
sus.
Sursă de informare şi documentaţie:
Textul cererii: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
Ghidul solicitantului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcṭia Generală Piaṭă Internă, Antreprenoriat ṣi IMM-uri
Bruxelles
e-mail pentru detalii privind această cerere de propuneri:
GROW-EYE-GLOBAL-CALL@ec.europa.eu
Ïntrebările pot fi adresate până la 21 august a.c.

luni.
- Activităṭile ar
trebui să înceapă
după 1 februarie
2018.
- Aplicaṭiile pot fi
depuse în oricare
limbă oficială a UE,
dar o traducere în
engleză este
obligatorie.

