
ПРОГРАМА COSME 

COSME — одна з ключових програм Євросоюзу з бюджетом 2,3 млрд. євро, 

яка розрахована на період з 2014 до 2020 року та спрямована на створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ). 

Приєднання до COSME відкриває Україні доступ до бюджету програми у 

розмірі близько 900 млн. євро. Фінансові ресурси будуть надаватися у 

вигляді грантів на фінансування проектів, які підтримують експортну та 

інноваційну діяльність МСБ. 

22 лютого 2017 р. Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною і 

Європейським Союзом про участь нашої держави в програмі ЄС COSME — 

 «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» 

(Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME). 

Хто має право брати участь у програмах COSME? 

 вітчизняний малий та середній бізнес; 

 українські бізнес-асоціації; 

 громадські організації; 

 профспілки; 

 кластери; 

 освітні заклади; 

 установи; 

 органи державної влади; 

 агентства регіонального розвитку. 

Для України доступні 23 програми, які класифіковано за 3 напрямками: 

 Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання 

консультативних послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на 

ринках ЄС та світу; 

 Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. 

просування інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення 

зайвих регуляторних бар’єрів; 

 Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, 

проведення секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, 

стажувань тощо. 

Більше про програму COSME можна дізнатися на веб-

сторінці Європейського виконавчого агентства з МСП (Executive agency 

for SMEs – EASME).  

 

 

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/1264822790299005
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


COSME дає можливість: 

1. Брати участь у різних підпрограмах та проектах COSME, в т. ч. отримувати 

консультації, тренінги, практичну інформацію щодо ринкових можливостей, 

європейського законодавства, пошуку бізнес-партнерів, тендерних 

можливостей та міжнародної співпраці тощо. 

Як взяти участь у будь-якому конкурсі в межах COSME? 

1. Зайдіть на сайт та оберіть потрібний вам конкурс. Інформація постійно 

оновлюється, тому просимо слідкувати за оголошеннями на цьому 

сайті. 

2. Переконайтесь у тому, що кінцевий строк подачі заявки ще не настав та 

ваша організація відповідає критеріям конкурсу. 

3. Уважно прочитайте опис та умови конкурсу та завантажте для 

заповнення форми, які мають знаходитися нижче під описом конкурсу. 

Подача проектної пропозиції здійснюється лише онлайн. 

4. Якщо у вас виникнуть запитання з приводу заповнення форм, ви 

можете звернутися за консультацією до членів Консорціуму EEN-

Україна. 

Звертаємо вашу увагу на те, що заповнення форм для будь-якого конкурсу в 

рамках COSME має бути виключно англійською мовою. Оцінка та 

оголошення результатів конкурсів здійснюється Єврокомісією.  Робочу 

програму СОБМЕ на 2017 рік (з переліком доступних підпрограм) можна 

знайти на офіційному сайті Єврокомісії (англійською мовою) та на 

сайті Мінекономрозвитку. 

 

 http://eu-ua.org/cosme 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://eu-ua.org/cosme

