Eastern Romanian Business Support Network - COSME

Reteaua Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu/) este cea mai mare retea de
sprijin a IMM-urilor din lume si a inceput activitatea in Romania in 2008. Reteaua isi desfasoara
activitatea in cadrul programului european COSME (EU programme for the Competitiveness of
Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).

Activitatile Enterprise Europe Network inRomânia, macroregiunea 2, se deruleaza in cadrul
proiectului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network). Exista un consortiu format
din 6 parteneri ( 3 Camere de Comert: Constanta, Galati, Bacau) , Tehnopolis Iasi (Parc
Tehnologic), ADR NE (Agentia de Dezvoltare Regionala Piatra Neamt) si SC IPA SA Bucuresti,
Sucursala Galati (Institut de Cercetari), care acoperă macroregiunea printr-o experienţă
complementară în afaceri şi cercetare – inovare.

Scopul reţelei este de a sprijini întreprinderile şi institutiile prin servicii de informare, instruire,
consultanţă, afaceri, brokeraj, pe teme europene de cooperare generală sau de inovare –
cercetare – dezvoltare, parteneriate în vederea accesării fondurilor europene.

SC IPA SA Bucureşti – Sucursala Galaţi este Partener pentru macro-regiunea 2, cuprinzând
judeţele:
Gal
aţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, Buzău, Constanţa
.

Obiectivul principal al COSME îl constituie stimularea IMM-urilor in vederea
internationalizarii afacerilor si al investiţiilor în cercetare - inovare / realizarea de produse noi,
ponderea activităţii IPA fiind pe direcţia de cercetare – dezvoltare – inovare şi transfer
tehnologic transnaţional.

În acest sens, IPA desfăşoară următoarele activităţi:

- Consiliere în vederea găsirii de parteneri din UE pentru dezvoltarea şi promovarea
afacerilor;
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- Consiliere în vederea găsirii de parteneri din UE pentru dezvoltarea tehnologiilor şi a
know-how-lui;

- Servicii pentru încurajarea participării IMM-urilor la Programele Europene pentru Cercetare
– Dezvoltare – Inovare;

- Consiliere în vederea accesării fondurilor naţionale şi europene, înlesnirea realizării de
parteneriate şi consorţii (Horizont 2020);

- Promovarea reţelei în plan local şi naţional;

- Consilierea IMM-urilor pentru realizarea transferului tehnologic cu firme din UE;

- Sprijinul în obţinerea de brevete şi consiliere în proprietate intelectuală;

- Sprijin în vederea participării la evenimentele de brokerage, misiuni economice, din ţară şi
UE.
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