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Вишегодишњи програм Европске комисије 2014-2020 

Стратегија Европа 2020 

 

1. Паметни и инклузивни развој (€491милд.) 

 

 

 

• 2. Одрживи развој, природни ресурси(€383милд) 

• 3. Безбедност и грађанство (€18.5милд) 

• 4. Глобална Европа (€70милд) 

• 5. Јавна управа (€62.6милд) 

 

 

Укупно: 
€ 1,025милд 

Образовање, 
млади, спорт 

Connecting 
Europe 

Кохезиони Хоризонт 2020 

 

COSME 



Вишегодишњи програм Европске комисије 2014-2020 

 

• Заснован на стратегији Европа 2020 за паметни, 

одрживи и инклузивни раст 
 

• Конкурентност и раст је језгро програма 
 

• Изазови: стабилизовати финансијски и економски 

систем и у исто време предузети мере за стварање 

пословних прилика 
 

• Посебна усресређеност на МСП:  

 која чине 67 % укупне запослености 

 више од 58 % укупног промета у ЕУ 



• Између 70% и 88% предузећа сматају да су 
административна оптерећења у другим европским 
земљама важне за доношење одлука о пословању 
ван граница матичне земље 
 

• само 45% грађана Европе желе да покрену 
сопствено предузећа, у поређењу са 55% у 
Сједињеним Америчким Државама и 71% у Кини 
 

• Између 400.000 и 700,000 МСП не могу да добију 
зајам на финансијском тржишту 
 

• Само 25% европских МСП извозе ван националног 
тржишта, а само 13% извозе ван Европе 

Шта су проблеми?  



• Активности за унапређење МСП у целом спектру 
политика и програма ЕУ 
 

• Важно: олакшавање учешћа МСП у свим 
програмима финансирања, на пример 
поједностављењем правила, смањивањем трошкова 
учешћа, убрзавање процедуре одабира и 
обезбеђивањем “шалтера све на једном месту“. 
 

• Пружање подршке које одражавају посебне потребе 
МСП на европском нивоу 

• Посебне активности: циљана финансијска подршка 
за унапређење динамичнијих и међународно 
конкурентних МСП 

ЕУ стратегија за конкурентност МСП  



 

• Јачање конкурентности и одрживости европских 
предузећа 

 

• Подстицање предузетничке културе и унапређење 
оснивања и раста МСП 

 

• Крајњи корисници: МСП, предузетници, 
организације за подршку пословању, регионална и 
национална администрација 

 

• Предвиђени буџет: € 2.3 милијарде од 2014. до 2020. 

Шта је циљ Програма COSME?  



Преглед COSME-а  

Циљеви и активности 

Унапређење пословног окружења за 

конкурентна и одржива предузећа у 

Европи – 11,5 % 

Активности за побољшање 

конкурентности европских преузећа 

Активности на развоју политике јачања 

конкурентности МСП 

Туризам 

Нови пословни концепти за потрошна 

добра 

Промоција предузетништва - 2,5% Еразмус за предузетнике 

Предузетничко образовање 

Побољшан приступ финасијама - 60% Финансијски инструменти  

Унапређен приступ тржиштима - 21,5% Европска мрежа предузетништва 

Подршка МСП које желе да извозе 

Подршка међународној индустријској 

сарадњи 



Зашто Европски програм - 

додана вредност 

 Превазилажење расцепканости тржишта 
 

 Олакшавање примене најбоље праксе међу 

чланицама програма 
 

 Економија обима и утицај примера 
 

 Коришћење стручности институција ЕУ : 

• Европски инвестициони фонд (EIF) 

• Европска мрежа предузетништва (EEN) 



Еволуција, не револуција 

• Надоградња Програма за предузетништво и 

иновативност - Entrepreneurship and Innovation 

Programme (EIP)  

• Задржати успешне мере и даље их 

унапређивати 

• Поједностављење коришћења програма 



Оквирни програм за конкурентност и 

иновативност (CIP) 2007 - 2013 

Општи циљеви: 
• Јачање конкурентности 

предузећа, нарочито МСП; 

• Унапређење свих облика 
иновација, укључујући еко-
иновације; 

• Убрзани развој одрживог, 
конкурентног, иновативног и 
инклузивног друштва; 

• Унапређење енергетске 
ефикасности и нових и 
обновљивих извора енергије 
у свим секторима, укључујући 
и саобраћај. 

Competitiveness  

and 

Innovation Framework 

Programme 

(CIP) 

Entrepreneurship  

and  

Innovation  

Programme (EIP)  

Information  

Communication  

Technologies  

Policy  

Support  

Programme  

(ICT-PSP)  

Intelligent  

Energy  

Europe  

Programme (IEE)  



IEE 

ICT  

–  

PSP 

EIP 

ХОРИЗОНТ 2020 

Интелигентна енергија 

- приступ финансијама 

- приступ тржиштима 

- предузетништво 

- пословно окружење 

CIP 2007 - 2013   2014-2020 

COSME
Конкурентност 

Сигурна, чиста и ефикасна енергија 

Вођство у технологијама које омогућавају развој 

других сектора: IКT 

Приступ предузетном капиталу+ 

иновације у МСП 

Утицај на климатске промене, ефикасност употребе 

ресурса и сировина 



EIP –успешни примери 2007 - 2011 

приступ финансијама 

 

• Мобилисано 5.6 милијарди евра гаранција и 1.6 

милијарди евра предузетног капитала 

 

• Подршка за 146 000 предузећа 

 

• 175 000 радних места отворено / сачувано 



EIP успешни примери 2007 – 2011 

 Унапређење пословног окружења 

Размена најбоље праксе 

2010. године просечно време и трошкови оснивања су били 7 дана и 

399 евра, у поређењу са 12 дана и 485 евра 2007; циљ је 3 дана и100 евра 

2013. 



EIP успешни примери 2007-2011 

Услуге за подршку пословању 

• Европска мрежа предузетништва 
 

 Укупни утицај на раст продаје: 450 милиона евра 
(220 000 евра по предузећу) 

 2400 радних места отворено у периоду 2008-2010 

 

• Подршка заштити права интелектуалне својине 
 

 Кина IPR МСП шалтер за помоћ: 50 000 
корисника сајта и више од 400 приватних 
поверљивих консултација 



Побољшања у COSME 

• Смањење администрције за кориснике: 
 применом само правила ревидиране Финансијске уредбе 

 поједностављењем извештавања, укључујући електронско 
извештавање 

 

• Европска мрежа предузетништва: 
 Једна тачка на самом прагу европских предузећа 

 3 000-професионалаца у 600 регионалних канцеларија у 60 
земаља 

 

• Извршна агенција за конкурентност и иновативност 
(EACI): 
 Специјализована агенција за МСП 



Посебне мере за унапређење  пословног окружења 

• Хоризонтални приступ: односи се на 

све секторе, укључујући производњу 

и услуге 
 

• Примена принципа “Мислити најпре 

на мале” и “ Акта о малим 

предузећима” 
 

• Недеља МСП 
 

• Прилагођавање економији са ниском 

емисијом угљеника, без утицаја на 

климу, са ефикасном употребом 

енергије и ресурса 



Посебне мере за унапређење предузетништва 

 

• Награда за најбољу 

предузетничку идеју 

 

• Еразмус за предузетнике 

 

• Женско предузетништво 

(амбасадорке и менторке) 

 

• Преношење власништва над 

предузећима 



Посебне мере за унапређење приступа 

финансијама 
 

• Equity Facility for growth (подршка 

фондовима предузетног капитала)  
 

 Обезбеђује финансирање 

фондова предузетног капитала 

који улажу у предузећа у фази 

развоја 

 Могу да се комбинују са сличним 

инструментом из програма 

Хоризонт 2020 за фазно 

финансирање 
 

• Гаранције за зајмове (гаранције за 

кредите преко финансијских институција)  
 

 покривају зајмове до 150.000 евра 

 доступне свим предузећима 



Посебне мере за унапређење приступа тржиштима 

 

• Европска мрежа предузетништва 

 

• Кина IPR МСП шалтер за помоћ 

 

• EУ-Јапан центар за индустријску сарадњу 

 

• Дијалог са трећим земљама, међу 

владама и предузећима 

 

• Поређење пословног окружења са 

земљама: Западног Балкана, Евромеда, 

Источног партнерства 

 



Примери финансираних пројеката 

•Организација разноврсних догађаја 

у земљи и окружењу 

•Помоћ у унапређењу пословања, 

Савети у области заштите права 

интелектуалне својине  

•Подршка изласку на нова тржишта 

•Специјални ИКТ алати за брзу и 

ефикасну помоћ и информисање 

клијената мреже 

•Радне посете компанијама 

•Прикупљање мишљења привреде 

 

 

 

 



Примери финансираних пројеката 

Мрежу ментора женског 

предузетништва чине ментори који 

пружају помоћ предузетницама које 

су у почетној фази пословања или 

имају потешкоћа у вођењу 

сопственог посла, са циљем да се 

повећа број успешних предузећа 

којима управљају жене.  



Примери финансираних пројеката 

•Повезивање партнера из 

Аустрије, Немачке, Словачке, 

Србије и Бугарске у циљу 

стварања значајне основе за 

развој и препознавање 

пешачења као атрактивног 

туристичког производа у 

Подунављу.  

•Преглед  подручја за 

пешачење, постојеће стазе, 

тренутна инфраструктура, 

доступност. 

•Повезивање постојећих 

пешачких зона и стварање базе 

за инфраструктурне пројекте. 

 

 

 

 

Транснационалне туристичке руте: Пешачки туризам дуж 

Дунава - Danube Hike 

 

Трајање пројекта: март 2012 – феб. 2013. 

Водећи партнер: WGD, Аустрија 



Примери финансираних пројеката 

•Користити постојеће и ојачати 

некоришћене потенцијале за 

туризам младих на Западном 

Балкану. 

•Искористити светски признат 

бренд музичког фестивала EXIT 

који привлачи младе туристе,  

200-300.000 сваке године у 

Новом Саду, као замајац за 

стварање и промовисање 

транснационалне туристичке 

руте. 

 

 

 

Транснационалне тематске туристичке руте: Пут открића и 

авантуре на Западном Балкану - ’WBAADT’’  

 

Трајање пројекта: 1. 04. 2013 – 31. 11. 2014. 

Водећи  партнер: EXIT Tim, Србија 

 



Очекивани утицај (годишње) 

• 1.1 милијарди евра годишњи раст БДП у Европи 

 

• Отворено хиљаде нових радних места и/или 
сачувано постојећих 

 

• 3.5 милијарде евра додатног позајмљивања 
и/или улагања у европска предузећа 

 

• 39,000 споразума о партнерству између 
европских предузећа 

 

• Хиљаде нових производа, услуга и процеса 



 

 

 

Више на интернет адреси: 

www.ec.europa.eu/enterprise/cosme 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 


