KOSME. Programi i Evropës për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
KOSME (https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en) është programi i BE-së për
Konkurrencën e Ndërmarrjeve dhe Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme që zhvillohet
nga 2014 - 2020 me një buxhet të planifikuar prej 2.3 miliardë eurosh.
NVM-të janë shtylla kurrizore e ekonomisë së Evropës, duke siguruar 85% të të gjitha
vendeve të reja të punës. Komisioni Evropian synon të promovojë ndërmarrësinë dhe të
përmirësojë mjedisin e biznesit për NVM-të për t'iu lejuar atyre të realizojnë potencialin
e tyre të plotë në ekonominë e sotme globale.
KOSME mbështet ndërmarrësit duke forcuar edukimin, mentorimin, udhëzimin për
sipërmarrjen dhe shërbime të tjera mbështetëse. Veprimet mbështesin grupe specifike
që mund ta kenë të vështirë të arrijnë potencialin e tyre të plotë, siç janë sipërmarrësit e
ri, gra dhe të moshuar. Programi synon gjithashtu t’i ndihmojë bizneset t’i qasen
mundësive të ofruara nga teknologjitë dixhitale.
KOSME synon ta bëjë më të lehtë për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) qasjen në
financa në të gjitha fazat e zhvillimit të kompanisë - krijimin, zgjerimin ose transferimin
e biznesit. Falë mbështetjes së BE-së, bizneset kanë qasje më të lehtë në garanci, hua dhe
kapital të ekuitetit. 'Instrumentet financiare' të BE-së kanalizohen përmes institucioneve
financiare lokale në vendet e BE-së. Për të gjetur një institucion financiar në vendin tuaj,
vizitoni portalin Access to Finance.
KOSME i ndihmon bizneset për të hyrë në tregjet në BE dhe më gjerë. Ai financon Rrjetin
Evropian të Ndërmarrjeve që ndihmon NVM-të të gjejnë partnerë biznesi dhe teknologjie
dhe të kuptojnë legjislacionin e BE-së; portalin Your Europe Business që ofron
informacione praktike për të bërë biznes brenda Evropës. Financon gjithashtu një numër
të Zyrave Ndihmëse të IPR (të Drejtat e Pronësisë Intelektuale) për NVM-të.
KOSME synon të zvogëlojë barrën administrative dhe rregullatore ndaj NVM-ve duke
krijuar një mjedis miqësor ndaj biznesit. KOSME gjithashtu mbështet bizneset për të qenë
konkurruese, duke i inkurajuar ato të miratojnë modele të reja biznesi dhe praktika
inovative. Kjo plotëson veprimet në fusha me potencial të lartë rritje, siç është sektori i
turizmit.

