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Programma voor het concurrentievermogen
van ondernemingen en kmo’s (COSME)
Budget

2,3 miljard euro (gepland)

Looptijd

2014-2020

Voorgaande financieringsinstrumenten

•
•

Geografisch bereik

EU-lidstaten
Mogelijkheid voor deelname lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA)
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte
Mogelijkheid voor deelname niet-lidstaten onder bepaalde voorwaarden

Doelgroep(en)

Kmo’s, besturen, internationale organisaties, koepelorganisaties, ngo’s en opleidingscentra.

Mariene component

Maritiem en kusttoerisme

Legale basis

Verordening (EG) nr. 1287/2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG

Website

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP)
Het Programma voor Ondernemerschap en Innovatie (EIP) (onderdeel van het
CIP)

// abstract:
COSME is het Europees programma voor de competitiviteit van ondernemingen en kmo’s.

EU financiering

De 4 centrale doelstellingen van het programma zijn:
•
•

•
•

De verbetering van de toegang voor kmo’s tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld (zie onder meer Toegang
tot financiering)
Toegang tot markten, in het bijzonder in de Europese Unie, maar ook op mondiaal niveau. In het kader van deze doelstelling is het
Enterprise Europe Network van belang (ondersteunt ondernemers bij innoveren en ondernemen in Europa, zie ook Enterprise
Europe Network Vlaanderen)
De verbetering van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de kmo’s, onder andere in de
toeristische sector (zie onder meer het Entrepreneurship 2020 Action Plan)
De bevordering van ondernemerschap en van de ondernemerschapscultuur (zie onder meer het Action Programme for Reducing
Administrative Burdens in the EU en Good practices in SMEs policy)

De oproepen voor projectvoorstellen binnen dit programma zijn te vinden op de volgende webpagina. De aanbestedingen worden
hier opgelijst.
In het COSME-programma komt ook toerisme aan bod met onder meer het opsporen van beste praktijken die specifieke sectoren ten
goede kunnen komen, zoals maritiem en kusttoerisme.

