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1. COSME v kontexte stratégie 
Európa 2020



Europe 2020 (A strategy for smart, sustainable 

and inclusive growth)
A Budget for Europe 2020 (Proposal for MFF 2014-2020) 

Stratégia Nástroj

Európa 2020 
(Stratégia pre inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast)

Rozpočet pre Európu 2020 
(Viacročný finančný rámec 2014-
2020) 

Inovácia v Únii 

Priemyselná politika vo
veku globalizácie

Horizont 2020
(FP7 & opatrenia CIP na podporu 
inovácií & Európsky inštitút pre 
inovácie a technológie)

COSME
(opatrenia CIP na podporu 
konkurencieschopnosti)



2. Čo sa stane so súčasným
programom CIP?



Program 
inteligentná 

energia

Program 
na podporu 

ICT

Program pre 
podnikanie

HORIZONT 2020

Inteligentná energia

Podpora 
konkurencieschopnosti

Bezpečná, čistá a efektívna energia

Vedúce postavenie v rámci podporných a 
priemyselných technológií: ICT

Prístup k prostriedkom 
financovania rizika + Inovácie v 

MSP

Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a surovín

CIP 2007 - 2013 2014 - 2020

a inovácie



3. Na čo sa zameriava COSME?
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• 400.000 až 700.000 malých a stredných podnikov nemôžu 
získať pôžičku z bežného finančného systému

• Iba 25% malých a stredných podnikov v EÚ vyváža v rámci 
vnútorneho trhu EÚ a iba 13% mimo EÚ

• Iba 45% európskych občanov chce podnikať, v porovnaní 
s 55% občanov v Spojených štátoch a 71% v Číne

• 70% až 88% podnikov považuje zložitosť administratívnych 
procedúr v iných členských štátoch EÚ ako "dôležité" pri 
rozhodovaní, či exportovať v rámci EÚ

Prečo navrhla Komisia COSME?



9

Rozpočet a ciele COSME

• Celkový rozpočet COSME pre roky 2014-2020:
• € 2,5 miliárd (€ 1,4 miliardy pre finančné nástroje)

• Hlavné ciele COSME:
• Zlepšenie prístupu MSP k financiám
• Zlepšenie prístupu na trhy
• Podpora podnikania
• Zlepšenie rámcových podmienok pre 

konkurencieschopnosť podnikov
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Nástroje COSME
na zlepšenie prístupu MSP k financiám

• Kapitálový nástroj (investície do MSP vo fáze rastu)

• Úverový nástroj (poskytovanie záruk finančným 
sprostredkovateľom           zvýšenie ponuky úverov pre MSP)

• Analytické nástroje (napr. Enterprise Finance Index)

• Výmeny osvedčených postupov (napr. Finančné fórum pre 
MSP)
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Doterajšie úspechy programu CIP

• Multiplikačný efekt finančných nástrojov CIP

• Úverový nástroj (1:30)
• 338 miliónov EUR z rozpočtu CIP             5,5 miliárd EUR záruk

11,4 miliárd EUR úverov pre MSP

• 190 000 MSP získalo doteraz úver vďaka finančným nástrojom CIP

• Kapitálový nástroj (1:7)
• 352 miliónov EUR z rozpočtu CIP             2,2 miliárd EUR 

rizikového kapitálu 
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Nástroje COSME
na zlepšenie prístupu MSP na trhy

• Enterprise Europe Network (poradenstvo a podpora v 
oblasti podnikania, inovácií a výskumu pod jednou strechou)

• Analytické nástroje (mapovanie podporných služieb pre 
podniky mimo EÚ)

• Web-portály (e.g. Európsky portál pre malých podnikateľov, 
nový portál o podporných službách pre podniky mimo EÚ, portály
pre ochranu duševného vlastníctva: Čína, ASEAN, MERCOSUR)



13

Doterajšie úspechy programu CIP

China IPR SME Helpdesk (Poradenstvo pre MSP ako ochrániť duševné 
vlastníctvo pri podnikaní v Číne)
•Počas 3 rokov: 50 000 používateľov, 400 privátnych konzultácií
•30 % používateľov webstránky následne využilo nadobudnuté 
vedomosti  (napr. registrácia ochrannej známky, administratívny 
postup k vymožiteľnosti práv)

Enterprise Europe Network
• vyše 600 centier v 54 krajinách
• vyše 250,000 MSP získalo radu ohľadne prístupu k financiám, ochrany 
duševného vlastníctva, Európskych programov atď. 
• vplyv na celkový obrat MSP: € 450 miliónov EUR
• 4 300 cezhraničných dohôd o spolupráci
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Nástroje COSME
na podporu podnikania

• Propagačné akcie (Európsky týždeň MSP, Súťaž o Európske
podnikateľské ocenenia, Európska sieť „veľvyslankýň“ -
podnikateliek)

• Výmeny osvedčených postupov (Európska sieť pre
mentoring a podporu žien - podnikateliek)

• Školenia (Erasmus pre podnikateľov)
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Doterajšie úspechy programu CIP

• Európska sieť „veľvyslankýň“ – podnikateliek
• Pôsobí v 22 krajinách CIP
• Aj vďaka tejto iniciatíve, ktorá v roku 2010 začala v 10 krajinách, 

vzniklo 210 spoločností vedených ženami

• Školenia
Projekty pripravené pre učiteľov na zlepšenie podnikateľského 
vzdelávania v 45 krajinách
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Nástroje COSME
na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť 

podnikov 

• Štatistické analýzy, benchmarking, monitoring (napr. 
Správa o konkurencieschopnosti EÚ, Správa o hodnotení MSP v 
EÚ, Prehľady implementácie SBA v členských krajinách EÚ)

• Workshopy a výmena osvedčených postupov (napr. 
Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže, 
Vyslanci MSP)
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Doterajšie úspechy programu CIP

Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej 
záťaže 
• Akčný plán zahájený v roku 2007
• Štúdie, IT nástroje na screening legislatívy, stretnutia expertov

Začiatkom 2012, Komisia predložila návrhy, ktorými by sa
administratívna záťaž znížila približne o 33%. Tieto opatrenia by
mohli viesť k úsporám viac ako € 40 miliárd. Európsky parlament a
Rada zatiaľ prijali niektoré z týchto opatrení, ktoré znížia
administratívnu záťaž o 25%.
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Doterajšie úspechy programu CIP

V roku 2011, priemerný čas na založenie spoločnosti bol 6,5 dňa
a náklady predstavovali € 397. V porovnaní s rokom 2007 (12 dní, €
485) ide o zlepšenie aj vďaka výmene osvedčených postupov
financovaných z programu CIP.



4. Ďalšie kroky
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Ďalšie kroky

• Hlasovanie vo Výbore EP pre priemysel, výskum a 
energetiku 29. novembra

• Trialóg medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Európskom komisiou

• Rozpočet: dohoda o Viacročnom finančnom rámci 

• 1.1.2014 – začiatok implementácie COSME 



Ďakujem za pozornosť!


