PREGLED EU INSTRUMENTOV ZA SPODBUJANJE
INTERNACIONALIZACIJE EVROPSKIH MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
03.03.2016
Evropska komisija DG GROW A4 International Affairs; GROW-A4@ec.europa.eu
Kontakt: GD RAST A4 Mednarodne zadeve; GROW-A4@ec.europa.eu
Povezava na dokument v angleškem jeziku: http://ec.europa.eu/growth/industry/internationalaspects/index_en.htm
Evropska komisija ugotavlja, da potencialne interesne skupine EU posedujejo slabo oziroma zgolj
razdrobljeno znanje o možnostih financiranja in instrumentih (neposrednih in posrednih) za
spodbujanje internacionalizacije, ki obstajajo v okviru več programov EU.
Evropska komisija pri tem izpostavlja predvsem evropska podjetja zlasti MSP, ki ne poznajo dovolj
dobro celotne palete ukrepov EU v podporo internacionalizaciji in priložnosti, ki jih le-ti podjetjem
omogočajo. EK se je zato odločila, da na enem mestu zbere vse informacije, podatke in dejstva ki
podpirajo internacionalizacijo evropskih podjetij. V ta namen na letni ravni pripravlja posebne
preglede EU instrumentov in ukrepov za spodbujanje internacionalizacije, kjer lahko MSP na enem
mestu dobijo vse potrebne in aktualne informacije.
K pripravi letnih pregledov prispeva več generalnih direktoratov Evropske komisije, kar kaže na vse
večje zavedanje različnih politik EU o pomenu internacionalizacije evropskih podjetij. Ker
globalizacija naglo napreduje in se pričakuje, da se bo izven EU v prihodnosti realiziralo kar 90%
svetovne gospodarske rasti, zunanja razsežnost različnih politik EU raste na pomenu. Dostop do
trgov zunaj EU je zato bistvenega pomena za bodoč razvoj evropske industrije.
Enoten pregled vseh obstoječih instrumentov EU za spodbujanje internacionalizacije seveda ne
zadošča. Komisija razmišlja o potrebi po še večji kohezivnosti različnih politik EU, ki podpirajo
različne instrumente internacionalizacije. Instrumente bo potrebno dodatno racionalizirati, jih
poenostaviti in medsebojno dopolnjevati ter povezovati za doseganje večje dodane vrednosti
posameznega instrumenta in povečanje njihovega vpliva na obseg internacionalizacije.
V okviru politike internacionalizacije sta zato Evropska komisija in EEAS pričela strateško razmišljati
o uvedbi skupne EU gospodarske diplomacije za razvoj proaktivnega in usklajenega pristopa k
zunanji razsežnosti gospodarske agende EU, ki lahko odločilno prispeva k konkurenčnosti, rasti in
novim delovnim mestom znotraj Unije.

PREGLED NEPOSREDNIH IN POSREDNIH INSTRUMENTOV EU ZA SPODBUJANJE
INTERNACIONALIZACIJE EVROPSKIH MSP
1. COSME
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/index_en.htm
- MSP Portal za Internacionalizacijo
- Enterprise Europe Network (EEN)
- Služba za pomoč uporabnikov pravic intelektualne lastnine
- Japonski EU Center za industrijsko sodelovanje
- Mreža evropskih poslovnih organizacij v tretjih državah
- Internacionalizacijski Cluster
- Erasmus za mlade podjetniške pobude v tretjih državah
- Akt za mala podjetja (SBA)
- Finančni instrumenti (EFG in jamstvena shema)
to the companies' needs.
2. ICI
- Evropsko poslovno in regulatorno sodelovanje s Tajvanom
- EU poslovno – informacijski program s Hong Kongom / Macaom
- EU-GCC hiša za trgovinsko in poslovno sodelovanje
3.ICI+
- Center za MSP na Kitajskem
- Evropsko združenje za gospodarstvo in trgovino (EABC) na Tajskem
- Evropska gospodarska zbornica v Mjanmaru
- EuroCham Malezija
- EuroCham Filipini
- EuroCham Laos
- EuroCham Kambodža
- EuroCham Indonezija + Evropska Indonezijski Business Network (EIBN)
- Evropsko-Vietnamska poslovna mreža (EVBN) Vietnam
- Koordinacijska platforma za Azijo, ki zajemajo vse aktivnosti predhodno omenjenih institucij
- Evropsko-latinskoameriško omrežje za poslovne storitve in inovacije
4. PARTNERSKI INSTRUMENT
- Sodelovanje z Indijo na področju čistih industrij
- Gateway / Poslovne Avenije EU v jugovzhodni Aziji
- Green Gateway v Koreji
- EU Gateway za Kitajsko
- Nizko-ogljična poslovna aktivnost v Braziliji in Mehiki
- Program za podporo dostopa do tretjih trgov in trgovine ter podpora pogajanjem za
investicijske sporazume ter njihovo izvedbo

- Pobuda za javna naročila
- Tehnična pomoč in izmenjava informacij (TAIEX)
- Projekt EU-Kitajska v letalstvu
- Mednarodno sodelovanje mest
- Pobuda za učinkovitost virov v Indiji
- Zelena Vrata na Japonsko
- EU-South East Asia projekt za civilno letalstvo
- Študija izvedljivosti za EU in Kanado za spodbujanje naložb na področju mineralov
- Podpora izvajanju CETA in usklajevanje z EU zbornicami
5. EVROPSKI SOSEDSKI INSTRUMENT
Južno partnerstvo (Sredozemlje):
- Euromed Invest (podpora EU za poslovna in naložbena partnerstva v južnem Sredozemlju)
- Podpora za razvoj kulturnih in ustvarjalnih industrij ter grozdov v južnem Sredozemlju
- Mehanizem za podporo in olajševanje evro-sredozemske trgovine in naložb
- Podpora za razvoj trgovine v južnem Sredozemlju
- Podpora pri pripravi sporazumov o ugotavljanju ustreznosti industrijskih izdelkov in
njihovem prevzemanju
-Podpora dialogu o Evro-sredozemski prihodnosti tekstilne in oblačilne industrije
Vzhodno partnerstvo:
- Vodilno za področje MSP vključno z;
o Podpora konkurenčnosti malih in srednjih podjetij
o STAREP
o East Invest
o Small Business Support
o Podpora financiranju malih in srednjih podjetij
o DCFTA Sklad
- Dvostranski programi podpore DCFTA in MSP (Moldavija, Gruzija, Ukrajina)
- Tehnična podpora dvostranskemu sodelovanju v vzhodnem partnerstvu
- Horizontalna pomoč: SIGMA
6. INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ
7. RAZVOJ POLITIKE: DCI in ERS
8. OBZORJE 2020
9. STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI
10. PROMOCIJA KMETIJSKIH PRODUKTOV

11. LIFE PROGRAM
12. DRUGE DEJAVNOSTI
- Sekondiranje evropskih strokovnjakov za standardizacijo v tretjih državah
- Industrijski in regulatorni dialog s tretjimi državami
- Database za dostopanje na trg
- Export Helpdesk
- Pomoč MSP in drugim uporabnikom za zaščito trgovine
- Tehnične trgovinske ovire – Informacijska točka
- Portal EU-ZDA portal za čezatlantski IPR
- Poslovna Fora EU / Afrika
- Obdavčenje in carine
13. Evropska INVESTICIJSKA BANKA (EIB)
PRILOGA: Okvirna razdelitev instrumentov glede na naravo neposredne ali posredne podpore
internacionalizaciji
 COSME (2014 -2020 - 2,3 milijarde €, DG RAST)
COSME program je namenjen spodbujanju konkurenčnosti in trajnosti MSP vključno s
spodbujanjem internacionalizacije. COSME v bistvu nadaljuje s podporo že začetim aktivnostim
in ukrepom za spodbujanje internacionalizacije iz okviru prejšnjega programa za inovacije (EIP,)
kot sta mreža Enterprise Europe Network in Službe za pomoč uporabnikom pravic intelektualne
lastnine.
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/index_en.htm
 PORTAL ZA INTERNACIONALIZACIJO MSP (2014, 0,4 milijona €)
Portal vsebuje informacije o več sto ponudnikih storitev (na regionalni ravni, ravni držav članic in
EU ravni) za podporo internacionalizacije MSP. Poleg tega vsebuje informacije o ustreznih
programih na trgih 25 tretjih držav in njihovih prednostih prihodnjih 10 mesecih bodo dodane
nove države in tretji trgi ter seznam novih EU ponudnikov storitev. Portal se bo še naprej razvijal
in nadgrajeval z novimi funkcijami (koledar, novice, povezave do novih virov informacij koristnih
za MSP in internacionalizacijo.
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
 ENTERPRICE EUROPE NETWORK (EEN) (2015-2021, 49.000.000 € / leto za EU28 in za
sodelujoče države v programu COSME
Enterprise Europe Network pomaga evropskim MSP, ki večinoma delujejo na notranjem trgu, da
se lažje predstavijo tudi na rastočih trgih v tujini. V okviru mreže EEN dobijo številne potrebne
informacije na enem mestu , ki jim lahko pomagajo razviti poslovanje na novih trgih. S pomočjo

mreže EEN lahko pridobijo licence za nove tehnologije in imajo dostop do finančnih virov in
sredstev EU ter dobijo druge storitve, ki jih nudi mreža. Mreža ima približno 600 partnerjev v več
kot 50 državah. SPIRIT Slovenija sodeluje z mrežo EEN.
Storitve EEN mreže:
- Storitve za razvoj trans-nacionalnega (na ravni EU) in mednarodnega (zunaj EU)
komercialnega sodelovanja in partnerstva med MSP.
- Inovacije in prenos tehnologij in znanja
- Pomoč MSP, za večjo inovativnost
- Storitve za trans-nacionalni in mednarodni prenos tehnologij, znanja in sodelovanja na
področju raziskav.
Povezava na spletno stran EEN: http://een.ec.europa.eu/
 IPR SLUŽBE ZA POMOČ UPORABNIKOM ZA KITAJSKO, ASEAN in MERCOSUR (20162020, 7 milijonov €)
Službe za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine EU in svetovanje MSP v
zvezi s pravicami intelektualne lastnine. Službe za pomoč nudijo strokovno svetovanje o
zadevah povezanih s pravicami intelektualne lastnine, skrbijo za povezavo z zunanjimi
strokovnjaki in pripravljajo splošna usposabljanja in usposabljanja po naročilu
uporabnika.
 China IPR SME Helpdesk nudi podporo Evropske unije (EU) MSP), da bi lažje zaščitili in
uveljavljali
svoje
pravice
do
intelektualne
lastnine
(PIL)
v
v zvezi s Kitajsko. Nudijo številne informacije v zvezi z zaščito intelektualne lastnine,
izvajajo usposabljanja, pripravljajo gradiva, usposabljajo na področju varstva pravic
intelektualne lastnine na Kitajskem.
http://www.china-iprhelpdesk.eu
 Projekt ASEAN IPR SME Helpdesk sledi splošnim ciljem Cosme preko
posebnih ciljev povezanih v sedem delovnih paketov od omogočanja ciljnega
povpraševanja na teh trgih do zagotavljanja posebne telefonske številke za pomoč
podjetjem na teh trgih, zagotavljajo različna izobraževanja in materiale kako poslovati na
teh trgih, spremljajo zakonodajo in politike v regiji ASEAN, omogočajo začetne stike z
lokalnimi organi pregona v kolikor podjetja na teh trgih zaidejo v težave, spodbujajo in
pomagajo graditi lokalna partnerstva, pomagajo MSP pri trženjskih in promocijskih
aktivnostih v državah Aseana.
IPR SME Helpdesk zagotavlja podporo ciljem COSME kot posebnim ciljem projekta s
pomočjo celostne trženjske in komunikacijske strategije preko posredniških organizacij
in družbenih medijev, ki bo omogočila povečan doseg EU MSP do teh trgov.
http://www.asean-iprhelpdesk.eu
 Mercosur IPR SME zagotavlja pomoč uporabnikom-evropskim MSP, ki so zainteresirani
ali že delujejo v MERCOSUR regiji in v Čilu do več znanja o uporabi in uveljavljanju

sistema za zaščito pravic intelektualne lastnine (IP). Dostopnost teh storitev je
brezplačna, uporabnikom prijazna, informacije je mogoče pridobiti na zaupni ravni.
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
 Japonski EU Center za industrijsko sodelovanje (EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation (€ 2.6 million/year))
Cilji Centra so izboljšati evropsko konkurenčnost s pomočjo olajšanega dostopa MSP do
japonskega trga. Center podpira trgovinsko sodelovanje med EU podjetji in Japonsko,
spodbuja vzajemne naložbe in spodbuja vzajemen dostop do javnih naročil. Omogoča
boljše poznavanje poslovnega okolja na Japonskem preko programov usposabljanja,
izvajanja raznih študij in seminarjev, nudi poslovne informacije, izvaja logistično podporo
sodelovanju. Poseben« Vulcanos »program omogoča plasiranje evropskega inženiringa
in znanstvenikov na Japonsko.
http://www.eu-japan.eu/
 Evropska mreža poslovnih organizacij (EBO) European Business Organisations (EBO)
Network (€ 0.1 million / year)
EBO Worldwide Network je edina mreža, ki predstavlja skupne EU poslovne interese v
tretjih državah. Njeni glavni cilji so spodbujati izmenjavo informacij in sodelovanja med
posameznimi poslovnimi združenji in njihovimi državami gostiteljicami, ozaveščanje o
prednostnih
nalogah
politik
EU
in
izboljšanje dostopa evropskih podjetij do trgov v tretjih držav. Naveden proračun je
namenjen zgolj podpori različnih srečanj med poslovnimi združenji in organizacijami.
http://www.ebowwn.com/
 Cluster program internacionalizacije malih in srednjih podjetij (2014-2020, 19
milijonov €)
"Cluster program internacionalizacije malih in srednjih podjetij" v okviru programa
COSME pomeni prispevek k vzpostavitvi in podpori "Evropskih strateških Cluster
partnerstev" (ESCP). Cilj je pospešiti razvoj več vrhunskih grozdov v vseh v COSME
sodelujočih državah in s tem na bolj strateški način omogočiti skupen
internacionalizacijski grozd na ravni EU, ki bi prispeval k izboljšanju konkurenčnosti
evropskih MSP na globalnem trgu.
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/internationalisation/index_en.htm
Program vključuje:
"Cluster Go International" je ukrep namenjen podpori vzpostavljanja številnih
evropskih strateških Cluster partnerstev, ki bodo omogočala mednarodno sodelovanje
grozdov na področjih, ki so strateškega pomena. Ta ukrep bo prispeval k spodbujanju
konkretnih aktivnosti grozdov pri iskanju in izkoriščanju sinergij tudi na čezmejni ravni.
Partnerski grozdi bodo spodbujali različne sektorje k razvoju skupnih strategij
internacionalizacije s skupnimi cilji, ki jih želijo doseči na tretjih trgih, še posebej na
ključnih novih področjih in območjih pomembnih za gospodarstvo EU.

Podpora vzpostavljanju partnerstev(grozdov) za internacionalizacijo bo omogočila
vzpostavitev učinkovitega orodja za pomoč evropskim malim in srednjim podjetjem, ki
sodelujejo v grozdih, da prispevajo k nastanku novih industrijskih vrednostnih verig s
ciljem prevzeti vodilno mesto v svetu, predvsem na področjih, ki ustrezajo
gospodarskim razvojnim prioritetam EU.(2014-2020, 15,5 milijona €)
in;
European Cluster Collaboration Platform,je spletna platforma ki pomeni nadaljnjo
podporo mednarodnemu sodelovanju grozdov, ki se želijo intenzivneje profilirati in
prezentirati iz in zunaj Evrope. Platforma spremlja organizacijo matchmaking dogodkov
za grozde v tretjih državah in omogoča spodbujanje političnega dialoga in
mednarodno sodelovanje grozdov s strateškimi globalnimi partnerji. Cilj platforme je
omogočiti vključevanje evropskih MSP v svetovne vrednostne verige. Platforma ima do
sedaj registriranih 950 grozdov iz Evrope in 150 iz drugih delov sveta (2014-2020, 3,5
milijona €)
http://www.clustercollaboration.eu/:


Erasmus for Young Entrepreneurs programme to third countries (20142020, € 55.3 million)
Erasmus za mlade podjetnike je čezmejni program izmenjave mladih podjetnikov s
podjetniki z izkušnjami iz sodelujoče države. Izmenjava se izvaja z bivanjem mladega
podjetnika v drugi državi in pri izkušenem podjetniku od 1do 6 mesecev Izmenjava
pomaga mladim podjetnikom pridobiti veščine potrebne za vodenje majhnih podjetij.
Gostitelj podjetnik pa na ta način dobi priložnost za sodelovanje s tujimi partnerji, dobi
koristne informacije o tujih trgih, novih proizvodih in storitvah ter možnostih poslovnega
sodelovanja na teh trgih. Trenutno v Erasmusu za mlade podjetnike sodeluje preko 31
držav COSME (26 držav članic EU vključno z najbolj oddaljenimi regijami EU , 5 CIP
sodelujočih držav (Albanija, Islandija, Črna gora, Srbija, Turčija), sodeluje lahko tudi
Moldavija, Ukrajina in BIH.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

 Akt za mala podjetja
Akt za mala podjetja je niz političnih smernic in priporočil, ki omogočajo
državam članicam, da izboljšajo različne vidike poslovnega okolja za mala in srednja
podjetja.
Čeprav je bil na začetku mišljen kot notranji instrument politike usklajevanja v EU je
postal pomembno orodje sodelovanja EU z "bližnjo tujino".
S sodelovanjem z OECD, EBRD, EIB, Evropsko fundacijo za usposabljanje ter številnimi
drugimi specializiranimi agencijami je bil razvit jedrni instrument in kazalniki za merjenje
in primerjanje relativne prednosti in slabosti vsake države na različnih področjih, ki jih
opredeljuje Akt za mala podjetja. SBA instrument in kazalniki omogočajo ocenitev (tudi
samoocenitev) doseganja pet različnih stopenj razvoja in konkurenčnosti podjetij v
odvisnosti od dosežkov aktualne politike.

Prvič je bil SBA instrument uporabljen na zahodnem Balkanu 2004 (pridružila se je tudi
Turčija), nato pa v sredozemskih (Euromed) in vzhodnih partnerskih državah (20
vzhodnih držav Evrope, ki niso članice EU).Vse te partnerske države EU uporabljajo SBA,
da razvijejo učinkovite strategije in politike spodbujanja MSP, EU pa s pomočjo SBA
instrumenta identificira izvajanje reform na posameznih področjih, na katerih bi lahko
EU (in drugi donatorji) zagotavljali finančno in tehnično pomoč. Primer takega projekta iz
naslova EU regionalnega programa za Sredozemlje je; "Podpora izboljšanju poslovnega
okolja v južnem Sredozemlju (3 mio €, januar 2014 - december 2016). Izboljšano
poslovno okolje in več in boljša MSP v teh sosedskih okoljih namreč pomenijo tudi več
možnosti za poslovno in razvojno sodelovanje evropskih MSP s podjetji iz teh ciljnih
območij EU soseščine.
http://www.ebesm.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm
FINANČNI INSTRUMENTI
Kapitalska shema za rast (EFG)
Skozi COSME EFG - Evropski investicijski sklad vlaga v izbrane sklade tveganega kapitala
in sklade zasebnega kapitala – deluje na način finančnega posrednika, ki zagotavlja
sredstva za mala in srednja podjetja pretežno v fazi širitve in rasti.
COSME EFG vlaga tudi v portfelijske sklade za pomoč gospodarskim družbam pri širitvi
poslovanja in internacionalizaciji. Kapitalska shema za rast je naslednik sheme za
»Hitro rastoča in inovativna MSP ("GIF 2") in konkurenčnost » ter Okvirnega programa
za inovacije (CIP), ki je bil izveden v obdobju 2007-2013. V kolikor MSP zanimajo ti viri
financiranja se lahko obrnejo na enega od posrednikov, ki so na voljo v okviru
programa COSME in drugih programov EU na naslednji spletni strani:
www.access2finance.eu.
Posojilno - jamstveni sklad LFG (jamstvena shema)
Skozi COSME LGF, Evropski investicijski sklad ponuja garancije in številna jamstva za
izbrane finančne posrednike (na primer jamstvene ustanove, banke, leasing podjetja),
da bi jim pomagali pri zagotavljanju posojil in zakupnih garancij za MSP, ki bi jim sicer
odrekli podporo. Z delitvijo tveganj s pomočjo COSME LFG jamstvene sheme je
finančnim posrednikom omogočeno, da razširijo paleto MSP in vrsto poslov, ki jih lahko
financirajo.
S pomočjo Jamstvene sheme za posojila EIF nudi tudi jamstva za lastninjenje dolžniško finančnih portfeljev MSP s ciljem omogočanja finančnim posrednikom ustvarjanje
novih MSP dolžniško - finančnih portfeljev. LGF je naslednik Jamstvenega sklada za MSP
(SMEG), ki se je uspešno izvajal v okviru Okvirnega programa za inovacije in
konkurenčnost (CIP) v programskem obdobju 2007-2013. MSP, ki so zainteresirana za
te vire financiranja se lahko obrnejo na enega od posrednikov, ki so na voljo v okviru
programa COSME in drugih programov EU na spletni strani:
www.access2finance.eu.

2. ICI - Instrument za industrijsko razvite države (2007-2013, 172 milijonov €, FPI)
- Evropsko poslovno in regulatorno sodelovanje s Tajvanom
- EU poslovno in informacijsko sodelovanje s Hong Kongom / Macaom
- Sklad EU-GCC za trgovinsko in poslovno sodelovanje
Instrument za industrijsko razvite države (ICI) je bil glavni nosilec sodelovanja s
17 industrializiranimi državami z visokim dohodkom v Severni Ameriki, azijskoPacifiškem območju in na območju Zaliva v programskem obdobju 2007-2013. V skladu
FPI, ki je odgovoren za upravljanje tega instrumenta, se tudi v aktualnem programskem
obdobju izvaja naslednja dva programa:
European Business and Regulatory sodelovanje (EBRC) s Tajvanom, (višina sredstev je
600.000 EUR)
http://www.ebrc.com.tw/
Prvi cilj je izboljšati regulativno okolje za trgovino in naložbe v Tajvanu in spodbuditi
evropske rešitve na tem področju ter širiti najboljše evropske regulativne prakse na tem
področju. Sredstva se bodo namenila za organizacijo seminarjev, delavnic, študijskih
izletov in drugih dejavnosti, ki bodo spodbujale tesnejše sodelovanje med EU ter
Tajvanom. Posebej so izpostavljena področja sodelovanja kot so; standardizacija,
certificiranje, sektorska regulativna vprašanja (na primer električni izdelki, zdravstvena
industrija itd.), pravice intelektualne lastnine (PIL), javna naročila, predpisi za prehransko
varnost, finančne storitve, telekomunikacije, zelene tehnologije, različni storitveni
sektorji, itd.
Drugi cilj je povečati prepoznavnost EU in evropskega gospodarstva v Tajvanu s
pomočjo organizacije poslovnih dogodkov v Tajvanu namenjenih promociji evropske
odličnosti v določenih sektorjih, kot je npr. nizko ogljično gospodarstvo in IKT, kjer je
največ potencialov za tesnejše industrijsko sodelovanje med EU in Tajvanom. Ta projekt
se bo izvajal do konca leta 2017.
EU Poslovno in informacijsko sodelovanje s Hong Kongom / Macaom (400.000 EUR)
Splošni cilj informacijsko-poslovnega programa je krepitev gospodarskih
partnerstev in poslovnega sodelovanja s Hongkongom in Macaom ter zagotoviti
močnejše in usklajeno zastopanje evropskih podjetij in njihovih interesov v Hong Kongu
in Macau.
Posebni cilj je zagotoviti nadaljevanje podpore obstoječim poslovnim Svetom in širiti
pravočasne in točne informacije o ustreznem regulativnem razvoju na
ravni Evropske unije. Projekt bo olajšal vzpostavitev dodatnih Poslovnih Svetov za
sektorje, ki so pomembni za podjetja iz EU.
Drugi pomemben cilj je spodbujanje prepoznavnosti in promocija EU MSP v Hongkongu
in / ali Macau z organizacijo poslovnih dogodkov okviru programa bo ob sodelovanju z
Evropsko gospodarsko zbornico v Shenzhenu in / ali v Guangzhou izveden promocijski
dogodek EU MSP. To bo ciljni dogodek za podjetja iz EU, ki vstopajo v celinski kitajski
trg prek Hongkonga in Macaa.
Projekt se bo izvajal do sredine leta 2017.

EU-GCC- Instrument za podporo trgovinskega in poslovnega sodelovanja
milijona €)

(2,4

Splošni cilj tega instrumenta je okrepiti EU-GCC (Svet za sodelovanje v Zalivu)
trajnostno trgovino, naložbe in poslovno sodelovanje na način krepitve medsebojnega
razumevanja in medsebojnega dialoga. Namen projekta je povečanje trgovinskih in
naložbenih priložnosti s pomočjo krepitve medsebojnega poslovanja, krepitve poslovnih
povezav in političnega dialoga med EU in GCC državami.
Predvidene so tri komponente za doseganje ciljev projekta in sicer podpora na področju
politik, usposabljanj ter komunikacije.
http://eu-gcc.org/
3. ICI + (proračun EU 2012-2013) in pripravljalni ukrepi za Kitajsko / Azijo za države s srednjimi
prihodki (proračun EU 2007-2010), DG DEVCO
- Center za MSP na Kitajskem
- Evropsko združenje za gospodarstvo in trgovino (EABC) na Tajskem
- Evropska gospodarska zbornica v Mjanmaru
- EuroCham Malezija
- EuroCham Filipini
- EuroCham Laos
- EuroCham Kambodža
- EuroCham Indonezija +
- Evropska Indonezijski Business Network (EIBN) Indonezija
- Evropska vietnamščina Business Network (EVBN) Vietnam
- Koordinacija platforma za Azijo, ki zajema vse aktivnosti predhodno omenjenih
institucij
- Evropsko in latinskoameriško inovacijsko in poslovno omrežje
Pripravljalni ukrepi so bili sprejeti s strani proračunskega organa EU kot pilotni
instrument za geografsko ciljno upravljanje EU političnih, gospodarskih, trgovinskih,
akademskih in raziskovalnih interesov in prioritet na specifičnih trgih. Cilj pilotnega
projekta je krepitev odnosov EU s strateškimi državami v razvoju ter posameznimi
partnerji iz teh držav za zagotavljanje uresničevanja lastnih in globalnih interesov EU.
Gre predvsem za podporo EU evropskim podjetjem na razvijajočih se azijskih trgih ter
krepitev lokalnih zmogljivosti evropskih podjetij na teh trgih v kombinaciji z aktivno
promocijo prepoznavnosti in dosežkov EU.
Podpora EU evropskim podjetjem na razvijajočih se azijskih trgih
Najpomembnejša je krepitev lokalnih zmogljivosti evropskih podjetij z izvajanjem
enotnega zastopanja EU podjetij pri vprašanjih dostopanja na te nove trge, zastopanje
podjetij v širšem lokalnem poslovnem okolju ter pomoč vsem podjetjem iz EU pri
vzpostavljanju in razvoju podjetij (trgovina, tržna prisotnost, investicije) na določenem
trgu tretje države. Predvsem gre za podporo pri prvem vstopu podjetja na te trge v
kombinaciji z aktivno promocijo prepoznavnosti in dosežkov EU. Vsi ukrepi v

nadaljevanju se izvajajo na podlagi pogodb o donacijah s co-financiranjem konzorcijev
upravičencev kot sledi;
- Center za MSP na Kitajskem (2010-2019, sredstva 2-faza v višini 11
www.eusmecentre.org.cn

milijonov)

- Evropsko združenje za gospodarstvo in trgovino (EABC) na Tajskem (20102016, 2 milijona); http://www.eabc-thailand.eu/
- Evropska gospodarska zbornica v Mjanmaru (2014-2019, 2,7 milijona)
- EuroCham Malezija (2013-2017, 2,7 milijona); http://www.eumcci.com/
- EuroCham Filipini (2013-2017, 3,5 milijona); http://www.eccp.com/
- EuroCham Laos (2014-2019, 2 milijona); http://eccil.org/
- EuroCham Kambodža (2014-2019, 2,5 milijona); http://www.eurocham-cambodia.org/
- EuroCham Indonezija (2013-2017, 2 milijona); http://www.eurocham.or.id/
Druge lokalne strukture za podporo podjetjem;
- Evropsko - Indonezijska poslovna mreža
milijonov); http://www.eibn.org/

(EIBN) Indonezija (2013-2017, 2.6

- Evropsko - vietnamska poslovna mreža (EVBN) Vietnam (2013-2017, 4.1
milijonov; http://evbn.org/
- Koordinacijska platforma za Azijo, ki zajema vse aktivnosti predhodno omenjenih
institucij in konzorcijev (1,3 mio, 2015-2017); http://www.ealink.eu/
Evropske in latinsko - ameriške storitve za podjetja in inovacijska omrežja (ELAN) –
How to do business in Latin America? (2015-2017, 5,5 milijona € za poslovne storitve in
5,5 milijona € za inovacijsko mrežo)
Namen instrumenta (ELAN) je zagotoviti ažurne in izčrpne informacije o tem, kako
poslovati na latinsko-ameriških trgih (vključno z informacijami glede blaga,
storitev, regulative in standardov poslovanja na teh trgih, vprašanja sanitarnih in
fitosanitarnih standardov, intelektualne lastnine, javnih naročil, investicijskih priložnosti,
informacije o socialnih, davčnih in drugih predpisih int.); http://www.elanbiz.org/elanservices
4. PARTNERSKI INSTRUMENT (PI) (2014-2020, €954 million, FPI)
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm

PI je nov instrument zunanje politike EU katerega cilj je spodbujati poglobljeno
sodelovanje z globalnimi strateškimi partnerji in zagotavljanje interesov EU na
svetovnem prizorišču.
PI Letni akcijski načrt vsebuje vrsto ukrepov za podporo zagotavljanja neposrednih in
posrednih interesov evropskih podjetij, ki želijo internacionalizirati svoje poslovne
dejavnosti v sledečih sektorjih;
-

Clean energy cooperation with India (€5 million)

-

EU Gateway/Business Avenues in South East Asia (€25 million)
www.businessavenues.eu
www.eu-gateway.eu

-

Green Gateway to Korea (€20 million)
EU Gateway to China (pilot €5 million)
Low carbon business action in Brazil (€ 3 million) and Mexico (€1.5 million)
Market access and trade & investment agreement negotiation & implementation
facility (€2 million)
Public Procurement Initiative (€4.5 million)
Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) (€1 million)
EU-China Aviation project (€10 million)
International urban cooperation (€20.2 million)
Resources efficiency initiative in India (€2.5 million)
Green Gateway to Japan (€10 million)
EU-South East Asia civil aviation project (€7.5 million)
Feasibility study for an EU-Canada mineral investment facility (€1.0 million)
Support to CETA implementation & EU Chambers' coordination (€1.0 million)

-

5. EUROPSKI SOSEDSKI INSTRUMENT (ENI) (2014-2020, €15.4 billion, DG
NEAR)
http://www.enpi-info.eu/ENI
Južno sosedstvo:
- Euromed Invest (podpora EU za poslovna in investicijska partnerstva
z državami južnega Sredozemlja)
- Podpora izboljšanju poslovnega okolja v južnem Sredozemlju
- Podpora za razvoj kulturnih in ustvarjalnih industrij in grozdov v južnem
Sredozemlju
- Mehanizem za evro-sredozemsko trgovino in olajšave za naložbe
- Podpora za razvoj trgovine v južnem Sredozemlju
- Podpora pri pripravi sporazumov o ugotavljanju skladnosti pri prevzemanju
industrijskih izdelkov
- Podpora Evro-sredozemskemu dialogu o prihodnosti tekstilne industrije in
oblačilnega sektorja

Vzhodno partnerstvo:
Programe za MSP vključuje:
o Podpora konkurenčnosti MSP
o STAREP
o East Invest
o Small Business Support
o Sklad za financiranje malih in srednjih podjetij
o DCFTA Sklad
- Dvostranski programi podpore DCFTA in MSP v Moldaviji, Gruziji, Ukrajini
- Dvostranski instrument za tehnično sodelovanje
- Horizontalna pomoč: SIGMA
ENI nadomešča predhodni program za evropsko soseščino European Neighbourhood and
Partnership Instrument (ENPI). Namenjen je promociji političnega in ekonomskega sodelovanja s
sosedskimi državami EU ter krepitvi ekonomske integracije med Unijo in sosednjimi državami. ENI je
prvenstveno namenjen podpori MSP, ki so dejavne v sosedskih regijah.
http://www.enpi-info.eu/ENI
ENI vsebuje številne aktivnosti, ki so namenjene promociji internacionalizacije:
Za območje Južnega Sredozemlja so na voljo sledeči podporni programi, ki podpirajo razvoj
zasebnega sektorja v regijah in so posebnega pomena za evropska podjetja;
-

EUROMED INVEST (EU Support to business and investment partnerships in
Southern Mediterranean (€5 Million, Jan 2014 - Dec 2016)
http://www.euromedinvest.eu
Cilj ukrepa je okrepiti Euromed poslovna in naložbena omrežja.

-

Podpora
razvoju kulturnih in ustvarjalnih industrij in grozdov v
Južnem Sredozemlju
(5,6 milijona €, januar 2014-junij 2017)
http://www.cci-clusters.com
Cilj tega ukrepa je spodbuditi podjetniško sodelovanje v kulturi in
kreativnih industrijah med EU in južnim Sredozemljem.

-

Evro-sredozemski trgovinski in investicijski mehanizem
(2 milijona €,2014 - 2016)
http://www.intracen.org/euromed/
Gre za skupno pobudo Evropske unije (EU) in Mednarodnega trgovinskega centra
(ITC) in sicer za spletni informacijski portal Euromed - Euromed Helpdesk, ki
zajema Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Izrael, Libanon, Maroko, Palestino, Tunizijo in
Turčijo.

-

Podpora razvoju trgovine v južnem Sredozemlju
(4 milijone €, 2013 - 2016)

http://www.agadiragreement.org
Ta ukrep spodbuja razvoj trgovine in poslovanje v regiji v okviru sporazuma iz
Agadirja.
-

Podpora
pri
pripravi
sporazumov
prevzemanje industrijskih izdelkov (ACAAs)

o

ugotavljanju

skladnosti

in

S svojimi TAIEX in TMIS instrumenti, Evropska komisija zagotavlja kratkoročno in
dolgoročno tehnično pomoč MED državam, da pripravijo podlage za ACAAs. Cilj
sporazumov je olajšati trgovino med proizvajalci iz sredozemskih držav v izbranih
sektorjih na način usklajevanja predpisov, standardov in kakovosti izdelkov.
-

Podpora Evro-sredozemskemu dialogu o prihodnosti tekstilne industrije in
oblačilnega sektorja
S
TAIEX
instrumentom
Evropska
komisija
podpira
izmenjavo
stališč in dobrih praks med podjetji in zainteresiranimi stranmi, ki delujejo v EU in
MED gospodarskem sektorju, da bi na ta način združili moči za večjo konkurenčnost
v globalnem gospodarstvu.

-

Vzhodno sosedstvo - vzhodno partnerstvo (EAP)
Obstaja več dvostranskih in regionalnih programov v podporo MSP v
v vzhodnem sosedstvu. Gre za dvostranske in regionalne programe, ki pomagajo
gospodarstvu v Ukrajini, Moldaviji in Gruziji, ki so podpisale pridružitvene
sporazume (AAS) vključno s poglobljenimi in celovitimi prostotrgovinskimi območji
(DCFTAs) z EU.

-

East Invest
www.east-invest.eu
East Invest je pobuda Evropske komisije, ki ga upravlja Eurochambers.
Je instrument za podporo ustvarjanja mreže med EU in vzhodnim partnerstvom EAP
SOs, ki pomaga MSP v okviru vzhodnega partnerstva za dostop na trg EU. K
sodelovanju in financiranju so pritegnili več kot 80 predstavnikov poslovnih združenj
in 200 podjetij, so bili že usposobljeni v okviru tega programa.

-

Izboljšanje oblikovanja politik za razvoj MSP in finančno poročilo
www.oecd.org/daf/psd/eurasia
EU v sodelovanju z OECD in drugimi partnerskimi organizacijami ocenjuje
oblikovanje politik razvoja MSP v državah partnericah preko instrumenta SBA (Small
Business Act for Europe).
V okviru ocenjevanja spremlja napredek pri izvajanju desetih načel Akta za mala
podjetja in izvedbenih ukrepov za približevanje nacionalnih politik praksam in
standardom EU.

-

Finančni instrumenti v podporo malim in srednjim podjetjem
Na ravni MSP EU podpira dostop MSP do finančnih sredstev in dostopa do trgov s
številnimi programi, ki vključujejo evropske finančne institucije. Leta 2015 je ta
Portfelj vključeval za približno 75 milijonov evrov tekočih projektov spodbujanja
naložb v MSP. Primer takega projekta je oblikovanje finančne sheme za MSP (EUR
15 milijonov), ki ga izvaja Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Evropska
investicijska banka (EIB) in Nemška razvojna banka (KfW) v okviru spodbujanja
naložb v sosedstvo.
Drug primer so poslovno-razvojne storitve za mala in srednja podjetja, ki so na voljo
prek EBRD Programa za podporo malih podjetij (8 milijonov EUR) , v program je
vključena podporna shema za Zeleno gospodarstvo v okviru Zelenega sklada za rast
(GGF), kjer Komisija, ki jo zastopa EIB omogoča naložbe v projekte energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije pri projektih v sosedskih regijah. EBRD in
Sklad za financiranje sonaravnih energij vključuje tudi poseben instrument kot je
napr. Sklad za Kavkaz in financiranje trajnostnih energij (CEEP) v vrednosti 5,3
milijona EUR, kjer se sredstva črpajo preko lokalnih bank in so namenjena podjetjem
in zasebnim gospodinjstvom pri financiranju naložb v trajnostno energijo. Posebej je
potrebno omeniti tudi program za spodbujanje ženskega podjetništva (4,8 milijona
EUR).
Na voljo so tudi drugi instrumenti kot so;
DCFTA Facility; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5013_en.htm
Business Advisory Services
Bilateral DCFTA support programmes (Moldova, Georgia, Ukraine)
Technical cooperation facilities – ad hoc tehnična pomoč in twinning za
izvajanje AAs/DCFTAs.
Horizontal assistance: SIGMA

6. PREDPRISTOPNA POMOČ - THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION
ASSISTANCE (IPAII) (2014-2020, €11.7 billion, DG NEAR)
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2
7. EU RAZVOJNA POLITIKA: Development Cooperation Instrument (DCI) and
European Development Fund (EDF) - (DG DEVCO)
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding/where-does-money-come/europeandevelopmentfund_en
8. OBZORJA- HORIZON 2020 (2014-2020, €77 billion, DG RTD and several other
DGs)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Finančni instrumenti:
 InnovFin SME Venture Capital (InnovFin SME VC)
Sklad tveganega kapitala InnovFin MSP je vstopno okno za podjetja v
zgodnji fazi razvoja na enotnem kapitalskem trgu EU.
www.access2finance.eu.
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfinsmevc/index.htm
 InnovFin SME Guarantee (InnovFin SMEG)
www.access2finance.eu.
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfinguaranteefacility/index.htm
9. STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS (ESIF) (2014-2020, DG REGIO)
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/financial-instruments/
Podpora MSP konkurenčnosti je največja prioriteta ESIF skladov še posebej
ERDF
Informacija o individualnih Operativnih programih je dosegljiva na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?LAN=EN&gv_pay=
ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&gv_theobj=ALL&gv_per=3&lang=en
Vodnik kako podpirati internacionalizacijo MSP s pomočjo uporabe strukturnih in
naložbenih skladov je Evropska komisija pravkar izdala in je dosegljiv na;
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regionalpolicies/index_en.htm
10. PROMOCIJA KMETIJSKIH PROIZVODOV- PROMOTION OF
AGRICULTURAL PRODUCTS (€883 million, 2014-2020, DGAGRI)
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
11. LIFE PROGRAMME (2014-2017, DG ENV and DG CLIMA)
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
12. OTHER ACTIONS
− Seconded European Standardization Experts in third countries
− Industrial and Regulatory Dialogues with Third Countries
− Market Access Database - http://madb.europa.eu/
− Export Helpdesk - http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

− SME Trade Defence Helpdesk
− Technical Barriers to Trade – Enquiry Point - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
− EU-US Transatlantic IPR portal - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ipr/index_en.htm
− Taxation and Customs
European business forum in Ethiopia (EUBFE) - http://www.eubfe.eu/
Conseil des Investisseurs Européens au Sénegal - http://cies.sn/
European Business Forum (EBF) - Uganda - http://www.ebf.ug/index.php
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
• Seconded European Standardization Experts in third countries (DG GROW, EFTA
and ESOs)
http://www.cencenelec.eu/intcoop/projects/visibility/SESEI/Pages/default.aspx
http://www.cencenelec.eu/intcoop/projects/visibility/SESEC/Pages/default.aspx

13. EUROPEAN INVESTMENT BANK
Skupina EIB ima na razpolago paleto podpornih instrumentov za MSP(posojila, trgovinsko
financiranje jamstev in lastniškega kapitala), ki podpirajo tudi internacionalizacijo podjetij, vključno
tistih iz tretjih držav. EIB lahko zagotovi tudi dolgoročno financiranje investicijskih projektov , ki
podpirajo prisotnosti EU v državah partnericah prek neposrednih tujih investicij (NTI) še posebej na
območjih, ki so v prioritetnem fokusu EU. EIB
razvija nove instrumente za podporo
internacionalizaciji evropskih MSP.
Lista produktov in projektov MSP, ki je bila predlagana s strani partnerskih bank in finančnih
institucij je objavljena na;
www.eib.org
www.eif.org

PRILOGA:
Ilustrativni presek vseh direktnih in indirektnih
internacionalizacije glede na geografski fokus
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