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COSME
L-intrapriżi żgħar u ta‘ daqs medju (SMEs) huma s-sinsla tal-ekonomija
Ewropea, u jipprovdu 85 % tal-impjiegi ġodda kollha. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha l-għan li tippromwovi l-intraprenditorija u ttejjeb
l-ambjent tan-negozju għall-SMEs, biex tippermettilhom li jisfruttaw
il-potenzjal kollu tagħhom fl-ekonomija globali tal-lum il-ġurnata.

AĊĊESS GĦALL-FINANZI AĊĊESS GĦAS-SWIEQ ĦOLQIEN TA‘ KUNDIZZ-
JONIJIET TA‘ QAFAS AĦJAR
GĦALL-KOMPETITTIVITÀ

PROMOZZJONI TAL-
INTRAPRENDITORIJA

Wieħed mill-għanijiet ta' COSME huwa li jipprovdi 
aċċess imsaħħaħ għall-finanzi għall-SMEs f'fażijiet 
differenti fiċ-ċiklu ta' ħajjithom: il-ħolqien, l-espansjoni 
jew it-trasferiment tan-negozju.

Sabiex l-UE tilħaq dan il-għan, se timmobilizza self u 
investimenti ta' ekwità għall-SMEs. 

 •  Permezz tal-Faċilità ta' Garanzija ta' 
Self, il-programm se jipprovdi garanziji u 
kontrogaranziji lill-istituzzjonijiet finanzjarji 
(eż. soċjetajiet ta' garanzija, banek, kumpaniji 
ta' self) sabiex ikunu jistgħu jipprovdu aktar 
self u lokazzjoni finanzjarji għall-SMEs. Huwa 
mistenni li l-programm COSME jagħti lil bejn 
220 000 u 330 000 SME l-opportunità li jiksbu 
finanzjament għal valur totali ta' bejn EUR 14 
u EUR 21 biljun.

 •  Permezz tal-Faċilità tal-Ekwità għat-Tkabbir, 
il-programm se jipprovdi kapital ta' riskju lil fondi 
ta' ekwità li jinvestu fl-SMEs l-aktar meta dawn 
ikunu fil-fażijiet ta' espansjoni u tkabbir. Il-Faċilità 
għandha tgħin bejn 360 u 560 impriża biex 
jirċievu investiment ta' ekwità b'volum ġenerali 
investit bejn EUR 2.6 sa EUR 4 biljuni.

COSME jipprovdi appoġġ lill-intrapriżi Ewropej sabiex ikunu 
jistgħu jibbenefikaw mis-suq uniku tal-UE u jisfruttaw 
l-opportunitajiet offruti mis-swieq barra mill-UE.
COSME jiffinanzja n-Netwerk Enterprise Europe 
(Europe Enterprise Network), li jinkludi aktar 
minn 600 uffiċċju f'aktar minn 50 pajjiż, u jgħin lill-
SMEs isibu sħab kummerċjali u teknoloġiċi, jifhmu 
l-leġiżlazzjoni tal-UE u jaċċessaw il-finanzjament 
mill-UE.
COSME sjiffinanzja wkoll għodod tal-internet 
imfassla speċifikament għall-iżvilupp tal-intrapriżi, 
bħall-portal L-Ewropa Tiegħek - In-Negozju jew 
il-Portal tal-Internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. 
L-ewwel wieħed jipprovdi tagħrif prattiku onlajn għall-
imprendituri li jixtiequ jsiru attivi fi Stat Membru ieħor. 
It-tieni jiffoka fuq miżuri ta' appoġġ għal kumpaniji 
li jridu jiżviluppaw in-negozju tagħhom barra mill-
Ewropa.
COSME jiffinanzja Helpdesks dwar id-Drittijiet 
tal-Propjetà Intellettwali (IPR) għall-SMEs tal-
ASEAN, iċ-Ċina u l-MERCOSUR, li joffru konsulenza u 
appoġġ lil SMEs Ewropej li jiltaqgħu ma' diffikultajiet 
fi kwistjonijiet ta' IPR, standards jew regoli dwar 
l-akkwist pubbliku f'dawk iż-żoni ġeografiċi.
Il-programm jipprovdi wkoll għajnuna finanzjarja 
liċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali bejn 
l-UE u l-Ġappun, biex jippromwovi l-forom kollha 
ta' kooperazzjoni industrijali, kummerċjali u ta' 
investiment billi jxerred informazzjoni dwar kif jista' 
jiġi aċċessat is-suq Ġappuniż, u billi jiffaċilita skambji 
ta' esperjenza u għarfien bejn in-negozji tal-UE u 
dawk Ġappuniżi
.

COSMO jappoġġa azzjonijiet li jtejbu l-kundizzjonijiet 
ta' qafas li joperaw fihom l-intrapriżi, b'mod partikolari 
l-SMEs, billi jnaqqsu l-piż regolatorju u amministrattiv 
żejjed. Dawn l-azzjonijet jinkludu l-kejl tal-impatt 
tal-liġi rilevanti tal-Unjoni fuq l-SMEs, l-iżvilupp ta' 
regolamentazzjoni intelliġenti u li tiffaċilita l-ħajja għan-
negozji, u t-tisħiħ tal-użu tal-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-
Żgħir" għat-tfassil tal-politika fil-livell nazzjonali u reġjonali.

COSME jappoġġa l-preżenza ta' industriji 
kompetittivi b'potenzjal fis-suq, billi jgħin lill-SMEs 
jadottaw mudelli ta' negozju ġodda u jintegraw 
f'katini tal-valur ġodda. Il-programm jikkumplimenta 
l-azzjonijiet tal-Istati Membri f'oqsma b'potenzjal ta' 
tkabbir qawwi, bħas-settur tat-turiżmu. 

COSME jippromwovi l-iżvilupp ta' raggruppamenti ta' 
klassi dinjija fl-UE u b'hekk irawwem il-kooperazzjoni 
intersettorjali u l-kopperazzjoni internazzjonali fir-
raggruppamenti, partikolarment b'appoġġ għat-
teknoloġiji abilitanti essenzjali u l-effiċenzja fl-użu 
tar-riżorsi. Il-programm għandu wkoll l-għan li jħaffef il-
migrazzjoni tal-komunità tan-negozju lejn id-dinja diġitali 
kif ukoll li jippromwovi l-ħiliet elettroniċi u t-tmexxija 
elettronika.

COSME jappoġġa l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni għall-Intraprenditorija 2020 permezz ta' 
firxa wiesgħa ta' attivitajiet. Dawn jinkludu l-iskambji ta' 
mobbiltà, ir-riċerka, it-tixrid tal-aħjar prattiki, u proġetti 
pilota f'oqsma bħall-edukazzjoni intraprenditorjali, il-
mentoring jew l-iżvilupp ta' servizzi ta' gwida u appoġġ 
għal imprendituri ġodda u potenzjali, inklużi imprendituri 
żgħażagħ, nisa u anzjani. 

L-Erasmus għall-Imprendituri Żgħażagħ, pere-
żempju, hija skema ta' skambju transfruntier bil-għan 
li tgħin lil imprendituri ġodda u aspiranti jiksbu l-ħiliet 
rilevanti biex imexxu u jiżviluppaw negozju billi jaħdmu 
ma' imprenditur ta' esperjenza f'pajjiż ieħor għal 
perjodu ta' bejn xahar u sitt xhur. Barra minn hekk, 
din l-iskema ssaħħaħ il-kompetenzi tal-imprendituri 
u trawwem it-trasferiment transfruntier tal-għarfien 
u l-esperjenza bejn l-imprendituri stesse Weitergabe 
von Wissen und Erfahrung wird gefördert. 

COSME jiffoka speċjalment fuq l-intraprenditorija 
diġitali biex jgħin lin-negozji Ewropej imexxu 
l-migrazzjoni tagħhom għad-dinja diġitali u 
jibbenefikaw kompletament mill-opportunitajiet 
ġodda li ma kinux jeżistu qabel u li nħolqu fl-
era diġitali, li huma kruċjali għall-kompetittività u 
t-tkabbir tagħhom.

COSME huwa l-programm tal-UE għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs, għall-
perjodu mill-2014 sal-2020, b‘baġit ta‘ EUR 2.3 biljun. COSME se jappoġġa l-SMEs 
fl-oqsma li ġejjin: 

• l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzjament;
• l-appoġġ għall-internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għas-swieq ;
• il-ħolqien ta‘ ambjent li jiffavorixxi l-kompetittività ;
• il-promozzjoni ta‘ kultura intraprenditorjali.

COSME huwa programm li jimplimenta l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA), li jirrifletti 
 r-rieda politika tal-Kummissjoni li tirrikonoxxi r-rwol ċentrali li l-SMEs għandhom fl-
ekonomija tal-UE.


