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Program COSME (2014 – 2020)

Program na rzecz Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and SMEs



Program COSME (2014 – 2020)

Kontynuacja Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjno ści i 
Innowacji CIP ( Competitiveness and Innovation Framework 

Programme). 

Zasadnicze działania COSME:

Promowanie dost ępu do 
finansowania

Wspieranie przedsi ębiorczo ści

Tworzenie nowych 
przedsi ębiorstw

Bud żet  2,3 miliarda EUR,  1,4 mld EUR na instrumenty f inansowe (60%)



Program COSME (2014 – 2020)
skierowany jest zwłaszcza do: 

Przedsi ębiorców, którzy skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania 
swojej działalności gospodarczej.

Obywateli, którzy mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej.

Władz państw członkowskich UE, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań 
zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki.



Cele szczegółowe programu COSME: 

(1) Ułatwienie dost ępu do finansowania dla M ŚP (kapitałowe i 
dłu żne)

(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

(3) Poprawa warunków  dla tworzenia  i rozwoju 
przedsi ębiorstw

(4) Promocja przedsi ębiorczo ści  i kultury przedsi ębiorczo ści



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

1. Enterprise Europe Network

• ponad 600 ośrodków w UE, a także poza UE (30 w Polsce) 
• ośrodki Enterprise Europe Network znajdują się w ponad 60 krajach 
• afiliowane są przy instytucjach otoczenia biznesu takich jak np.: izby 

przemysłowo-handlowe, centra transferu technologii czy agencje rozwoju 
regionalnego,

• Unijny portal Enterprise Europe Network: http://een.europa.eu
• Portal polskiej sieci: www.een.org.pl



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

1. Enterprise Europe Network 

• Ośrodki wspieraj ą innowacyjno ść i aktywno ść międzynarodow ą 
przedsi ębiorstw poprzez:

• Działania informacyjne i doradcze ( z zakresu prawa i polityk UE, 
prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł 
finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych 
UE;

• Organizację szkoleń, warsztatów i seminariów;
• Pomoc w poszukiwaniu parterów handlowych, w tym wspieranie udziału 

firm z sektora MŚP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i 
spotkaniach brokerskich;

• Usługi z zakresu transferu technologii, pomoc w poszukiwaniu partnerów 
technologicznych  oraz kojarzenie przedsiębiorstw z jednostkami 
naukowymi; 

• Wspieranie udziału M ŚP w programie COSME i H2020 (w szczególno ści 
w Instrumencie dla M ŚP); 

• Promowanie i ułatwienie działań  mających na celu efektywne i 
zrównoważone korzystanie przez MŚP ze środowiska i jego zasobów.



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

2. Portal Your Europe

• Został uruchomiony w celu udzielania pomocy przedsiębiorcom w pełnym
wykorzystaniu możliwości, które oferuje jednolity rynek europejski.

• Your Europe jest wielojęzycznym (23 języki urzędowe UE, oprócz gaelickiego) i
praktycznym przewodnikiem na temat prowadzenia działalności gospodarczej w
każdym z krajów Unii Europejskiej.

• Ma on za zadanie zarówno uzupełniać, jak i wspierać usługi Enterprise Europe
Network.

• Portal zawiera 8 działów tematycznych

• http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm



Portal Your Europe 



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

2. IPR Helpdesk

• Działalno ść IPR SME Helpdesk obejmuje bezpłatne usługi w zakresie IP: 
• Podnoszenie świadomości na temat IP, 
• Ekspertyzy z zakresu IP,
• Publikacje, newslettery, fact sheet
• Szkolenia, webinaria
• Helpline

• Program EU IPR Helpdesk Ambassadors Scheme
• W Polsce są 3 Ambasadorki przy EEN (Łódź, Wrocław)

• Ośrodki IPR Helpdesk w Chinach, Ameryce Łaci ńskiej (zwłaszcza państwa 
MERCOSUR) i Azji Południowo-Wschodniej (zwłaszcza państwa ASEAN) 
będą świadczyły MŚP usługi doradztwa i wsparcie merytoryczne z zakresu praw 
własności intelektualnej na rynkach wschodzących. 



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

2. IPR Helpdesk

• www.iprhelpdesk.eu

• Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach (China IPR SME Helpdesk )
http://www.china-iprhelpdesk.eu/

• Ochrona praw własności intelektualnej w Ameryce Łaci ńskiej (MERCOSUR 
IPR SME Helpdesk) http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/

• Ochrona praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej 
(ASEAN IPR SME Helpdesk) http://www.asean-iprhelpdesk.eu /



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

3. Europejsko-Japo ńskie Centrum ds. Współpracy 
Przemysłowej (EU-Japan Centre for Industrial Cooperat ion)

• Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowej jest
przedsięwzięciem KE i rządu japońskiego.

• To organizacja non profit mająca na celu promowanie m.in. dzięki coraz
lepszemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Enterprise Europe
Network – wszelkich form współpracy przemysłowej, handlowej i inwestycyjnej
oraz wymianę doświadczeń i know-how między przedsiębiorstwami z UE i
Japonii.

• Zgodnie ze strategiami rozwoju realizowanymi przez Unię Europejską i Japonię
w najbliższych latach będzie kontynuowana pomiędzy nimi współpraca w
zakresie:
• wsparcia internacjonalizacji MSP,
• podnoszenia świadomości wśród MSP na temat negocjacji w sprawie umowy 

o wolnym handlu i potencjalnych skutkach jej podpisania.
• http://www.eu-japan.eu



(2) Poprawa dost ępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz 
także na poziomie globalnym

3. Polityka Współpracy Przemysłowej 
(Industrial Policy Cooperation)

• UE prowadzi dialog w zakresie zmniejszania barier handlowych , współpracy
inwestycyjnej i stałej poprawy warunków funkcjonowania
przedsi ębiorczo ści z takimi państwami, jak: Brazylia, Kanada, Chiny, Indie,
Japonia, Rosja i USA.

• Realizacja tych celów jest ważna zarówno dla MSP z państw unijnych, krajów
kandydujących i stowarzyszonych z UE, jak i pozostałych państw trzecich.

• Cel - znalezienie sposobów zmniejszenia obciążeń finansowych będących
wynikiem zróżnicowanych przepisów, np. poprzez ustanowienie regulacji
opierających się na uznanych przez wszystkie strony normach lub poprzez
wzajemne uznawanie wyników procedur oceny zgodno ści .



(3) Poprawa warunków konkurencyjno ści i trwało ści 
przedsi ębiorstw unijnych, w szczególno ści MŚP, w tym w 

sektorze turystyki

Ograniczenie obci ążeń administracyjnych i prawnych m.in. 
dzięki redukcji obowi ązkowej sprawozdawczo ści

Identyfikacj ę i rozpowszechnianie dobrych praktyk we 
wspieraniu przedsi ębiorczo ści na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym

Analiz ę efektywno ści narz ędzi wspierania przedsi ębiorczo ści w 
poszczególnych krajach

Wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym 
uwzgl ędnieniem turystyki



E-umiej ętności na rzecz konkurencyjno ści
• zacieśnienie współpracy z większą liczbą podmiotów uczestniczących w e-

biznesie 

• podjęcie działań na rzecz wzmocnienia profesjonalizmu pracowników sektora 

ICT i dalszego promowania zatrudnienia w sektorze ICT w Europie

• opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu, benchmarkingu i prognozowania 

podaży, popytu i kierunków rozwoju na rynku ICT,

• wzmocnienie współpracy ze szkołami wyższymi i innymi jednostkami 

naukowymi w zakresie rozwoju e-umiejętności i e-przywództwa,

• wspieranie e-przywództwa w kontekście rozwoju przedsiębiorczości, w tym 

także podczas tworzenia nowych przedsiębiorstw, 

• organizowanie ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych pozwalających na 

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju e-przywództwa i e-

umiejętności.



Internacjonalizacja M ŚP dzięki klastrom

• Wdrożenie tego działania ma za zadanie promowanie i wspieranie 

działań ukierunkowanych na rozwój klastrów na rynkach zagranicznych

• Cele, którym ma służyć wdrażanie tego narzędzia, KE określiła jako:

• wzmocnienie współpracy pomiędzy klastrami z różnych państw i 

odmiennych sektorów gospodarczych, 

• opracowanie przez klastry nowych strategii rozwoju i partnerstwa 

pozwalających na zaistnienie im na nowych obszarach globalnej 

gospodarki (Europejskie Strategiczne Partnerstwa Klastrów –

ESCP), 

• wzmocnienie pozycji ekonomicznej MSP należących do klastrów.



Internacjonalizacja M ŚP dzięki klastrom

• Działania, które będą służyły realizacji tych celów, to:

• Cluster Go International - konieczność rozwijania współpracy 

pomiędzy klastrami i innymi organizacjami biznesowymi z różnych 

państw w ramach Europejskiego Strategicznego Partnerstwa 

Klastrów; 

• Wsparcie poprzez rozwój Europejskiej Platformy Współpracy 

Klastrów;

• Konkursy - 2014, 2015

• CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME - benchmarking mający 

na celu zwiększenie liczby klastrów, które posiadają certyfikaty 

doskonałości w zakresie zarządzania. 

• Konkursy - 2014 



Europejska Strategia na rzecz Kluczowych 
Technologii Wspomagaj ących – KET 

Należą do nich: fotonika, biotechnologia przemysłowa, nanotechnologia,

mikro- i nanoelektronika, technologie produkcji zawansowanych

materiałów, zaawansowane systemy produkcyjne.

Realizacja tego działania ma przyczyni ć się do:

• tworzenia na poziomie państwowym i europejskim warunków sprzyjających 

rozwojowi  KET (analizy dot. instrumentów finansowych wspomagających 

rozwój technologii);

• wzmocnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi centrami doskonałości 

technologicznej, 

• rozwoju inteligentnych specjalizacji w obszarze KET,

• lepszego wykorzystania osiągnięć KET przez MŚP.



Społeczna Odpowiedzialno ść Biznesu

• Do niedawna CSR to domena głównie korporacji i dużych firm;

• Dla coraz większej liczby MŚP koncepcja CSR okazuje się istotnym 

strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności;

• Forum Europejskich Interesariuszy (Multi-Stakeholder Forum – MSF) 

nt. społecznej odpowiedzialności biznesu. MSF działa od 2002 r. , jest 

to organizacja afiliowana przy KE. 

• Celem MSF jest wypracowanie wspólnych wytycznych dot. działań 

odpowiedzialnych społecznie na terenie całej UE. Jest miejscem dialogu 

pomiędzy przedstawicielami biznesu, związków zawodowych, organizacji 

pozarządowych i innych interesariuszy. Stanowi jedno z najważniejszych 

narzędzi popularyzowania zasad CSR w krajach Wspólnoty Europejskiej. 



Plan działania Budownictwo 2020

Zrównoważona konkurencyjność sektora budowlanego. Działanie ma

zdefiniować optymalne warunki służące:

• rozwojowi inwestycji; prac badawczych; Innowacji;

Przedsiębiorczości; wydajniejszemu wykorzystaniu surowców;

stworzeniu bardziej atrakcyjnego środowiska pracy w sektorze

budowlanym.

Wsparcie inicjatyw regionalnych lub państwowych np.:

• opracowywanie analiz rynkowych, 

• promowanie i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi 

uczestnikami rynków budowlanych,

• inwestycje w rozwój kompetencji pracowniczych i kadry 

zarządzającej. 



Zasady dobrych Praktyk w ła ńcuchu żywno ściowym

Zdaniem Komisji Europejskiej polepszenie wewnątrzunijnych 

stosunków handlowych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 

w handlu produktami rolnymi powinno stać się znaczącym 

krokiem w kierunku usprawnienia łańcucha dostaw żywności. 

Ma to być korzystne zarówno dla wszystkich podmiotów 

uczestniczących w obrocie, jak i dla konsumentów (obniżenie 

cen detalicznych żywności w ramach UE). 



Podniesienie konkurencyjno ści i zrównowa żonego 
rozwoju turystyki europejskiej

W UE sektor turystyki, czyli biura podróży i dostawcy usług 
turystycznych – ok. 1,8 mln przedsiębiorstw (głównie MŚP). 

• Wypracowuje ok. 5% unijnego PKB,
• Daje zatrudnienie 5,2% osób aktywnych zawodowo (ok. 10 mln osób),
• Z powiązanymi sektorami – 10% unijnego PKB i 12% ogólnej liczby 

zatrudnionych.

„Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe 
ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”

• stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie;
• wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej 

jakości;
• konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków 

turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego 
rozwoju;

• pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów 
finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.



Podniesienie konkurencyjno ści i zrównowa żonego 
rozwoju turystyki europejskiej

Konkursy dla branży turystycznej ogłaszane w ramach COSME

• 10/10/2014 Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and 
young people in the low and medium seasons Deadline: 15/01/2015
(COS-TFLOWS-2014-3-15)
• Celem jest wzmocnienie przemysłu turystycznego poprzez wydłużenie 

sezonu turystycznego i zachęcenie do mobilności osoby starsze (55+) i 
młode (15 – 29)



(4) Krzewienie przedsi ębiorczo ści i kultury przedsi ębiorczo ści

Działania ogłaszane przez KE 
w trybie konkursowym tzw. Specific Actions

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Przedsiębiorczość kobiet

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości

E-przedsiębiorczość



(4) Krzewienie przedsi ębiorczo ści i kultury przedsi ębiorczo ści

Działania ogłaszane przez KE 
w trybie konkursowym tzw. Specific Actions

Erasmus dla Młodych Przedsi ębiorców

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu



Instrumenty finansowe dost ępne dla M ŚP 
w latach 2014-2020

Horyzont 2020
Instrumenty dłu żne i kapitałowe wdra żane poprzez krajowych 

pośredników finansowych

Dostępne u krajowych po średników finansowych, którzy 
mają podpisane umowy z Europejskim Funduszem 

Inwestycyjnym

www.access2finance.eu



Instrumenty finansowe w COSME i H2020

Instrument kapitałowy dla M ŚP z przeznaczeniem na rozwój i B&I

• Equity Facility for R&I – instrument kapitałowy na B&I (H2020),
• Equity Facility for Growth – instrument kapitałowy na rozwój 

(COSME)

Instrument gwarancji po życzkowej dla M ŚP z przeznaczeniem na 
rozwój i B&I

• Loan Guarantee Facility – Instrument gwarancji pożyczkowej 
(COSME)

• SMEs & Small Midcaps Guarantee Facility or R&I – Instrument 
gwarancji dla MŚP i Small Midcaps na B&I (H2020)

65/68
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Dziękuję za uwagę! 

Monika Łuczak
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
e-mail: monika_luczak@parp.gov.pl
tel. 022-432 8703


