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Program

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Enterprise Europe Network

Pályázat megnevezése (angol)

Enterprise Europe Network

Pályázat kódja

SMP-COSME-2021-EEN-01

Általános információk
Célok
A felhívás által közzétett pályázat célja az Enterprise Europe Network korszerűsített
működésének létrehozása és biztosítása a 2022. január 1. és 2025. június 30. közötti
időszakban a Hálózatot alkotó konzorciumok kiválasztásával. A hálózatnak hozzá kell járulnia
az európai kkv-k versenyképességének és fenntarthatóságának javításához, valamint a
vállalkozói szellem előmozdításához.
A hálózatnak hozzá kell járulnia az SMP célkitűzéseihez az európai kkv-k versenyképességének
és fenntarthatóságának javításával és a vállalkozói szellem előmozdításával. Ezt elsősorban az
alábbiak révén kell megtennie:
Segítségnyújtás gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag fenntarthatóbbá váláshoz;
Digitalizálás és fokozott alkalmazkodás a sokkhatásokhoz;
Innováció és az innovációs folyamataik támogatása;
Az egységes piachoz és a harmadik országok piacaihoz való hozzáférésük megkönnyítése;
Segíteni őket a helyi, regionális, nemzeti és európai klaszterekkel, ipari ökoszisztémákkal és
globális értékláncokkal való együttműködésben, és adott esetben beilleszkedésben.

Kedvezményezett

jogi személyek (állami vagy magánszervezetek) a támogatható
országok egyikében, azaz:
EU-tagállamban (ideértve a tengerentúli országokat és területeket is
EU-n kívüli országok:
az egységes piaci program COSME részéhez társult országok, vagy
azok az országok, amelyek folyamatban vannak a társulási
megállapodásról folytatott tárgyalása, és ahol a megállapodás a
támogatás aláírása előtt hatályba lép.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A hálózati célok elérése érdekében a pályázatokat általában egy
konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább két szervezetből
(fogadó szervezetből) áll a lefedett földrajzi területen. Megfelelően
indokolt esetben egyetlen szervezet ajánlatát lehet elfogadni, ha
ezek a szervezetek képesek teljesíteni a felhívásban leírt
szolgáltatásokat a javaslat által lefedett teljes földrajzi területen.
A régiók közötti konzorciumoknak (több közigazgatási régióra
kiterjedő konzorciumoknak, beleértve a határokon átnyúló
konzorciumokat is) szervezeteknek kell lenniük az általuk lefedett
valamennyi régióban. A hatékony szolgáltatásnyújtásnak és
koordinációnak meghatározó tényezőnek kell lennie a konzorcium
megfelelő méretének megállapításában.

Pénzügyi információk
Teljes keret

47.000.000 EUR

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Határidők
Benyújtási határidő

2022.04.27.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port
al/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;
callCode=null;freeTextSearchKeyword=SMP-COSME-2021-EEN-01;ma
tchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,
31094503;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43252
476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=
null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisi
onProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCut
tingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=nul
l;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=topicSearchTablePageState

