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1. Cele i opis 

Celem projektu jest wsparcie wprowadzania w życie programu „Small Business Act”, w szczególności jego 
zasady nr 1: „Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze 
prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana”. Ma on na celu wspieraniu przedsiębiorczości wśród 
kobiet poprzez utworzenie europejskiej sieci ambasadorek przedsiębiorczości. 

Niniejsze działania są kontynuacją ENT/CIP/09/E/N08S00, rozszerzającą zakres europejskiej sieci ambasa
dorek przedsiębiorczości na pozostałe kwalifikujące się kraje w ramach programu Komisji Europejskiej na 
rzecz konkurencyjności i innowacji. 

Celem sieci ambasadorów jest, aby odnoszące sukcesy kobiety-przedsiębiorcy zachęcały kobiety w terenie, 
w tym kobiety aktywne zawodowo i studentki, do zakładania własnych przedsiębiorstw i zostawania 
przedsiębiorcami. Kobiety-ambasadorzy będą przyczyniać się do tego, aby kobiety nabrały pewności siebie 
w kwestii zakładania odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, posłużą 
one za wzór, aby zainspirować inne kobiety do zakładania przedsiębiorstw. Niniejsze zaproszenie skiero
wane jest wyłącznie do organizacji działających w dziedzinie rozwijania, promowania lub wspierania przed
siębiorczości i ma na celu założenie sieci obejmującej przedsiębiorców odnoszących sukcesy z całej Europy, 
aby wspólnie działali na poziomie lokalnym i krajowym w celu zainspirowania i zachęcenia kobiet do 
rozważenia założenia przedsiębiorstwa jako ciekawej drogi kariery i pójścia za ich przykładem. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu poprawę zasięgu geograficznego i z tego względu 
skierowane jest do krajów do tej pory nieobjętych tą siecią (zob. pkt 6.1., kwalifikowalność geograficzna 
w zaproszeniu do składania wniosków). 

Kandydaci zgłaszający się w niniejszym zaproszeniu powinni: wskazać ambasadorów; określić grupy doce
lowe (potencjalne kobiety-przedsiębiorcy) w odniesieniu do każdego uczestniczącego kraju i rodzaj działań 
promocyjnych, które ambasadorzy powinni przeprowadzić; przygotować i realizować projekt oraz regu
larnie przedstawiać Komisji sprawozdania. W celu oceny działalności sieci ustalono pewne wskaźniki na 
szczeblu krajowym i europejskim. 

Jakie działania są finansowane? 

Dla każdego projektu powstanie oddzielna krajowa sieć. Sieci krajowe utworzą sieć europejską. Wniosko
dawcy powinni przedstawić ambasadorów i określić grupy docelowe. Ambasadorzy skoncentrują swoją 
uwagę na grupach docelowych w celu promowania przedsiębiorczości kobiet. W ramach każdego projektu 
zostanie wybrania pewna liczba ambasadorów i określona grupa docelowa.

PL 19.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 311/21



2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

a) Wnioski muszą być składane przez osoby prawne. 

b) Osoby prawne muszą być właściwie ukonstytuowane i zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym 
kraju pochodzenia. 

c) Każda jednostka publiczna lub prywatna, której główna działalność obejmuje rozwijanie, promowanie 
lub wspieranie przedsiębiorczości, może zgłosić się w ramach niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków. Dotyczy to w szczególności: 

— władz publicznych odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, przedsiębiorczość, wspieranie 
przedsiębiorstw i kwestie z tym związane lub działających w tych dziedzinach, 

— izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych lub podobnych organów, 

— organizacji wspierających działalność gospodarczą i ośrodków wspierających przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność, 

— stowarzyszeń przedsiębiorstw i sieci wspierających przedsiębiorstwa, 

— jednostek publicznych i prywatnych oferujących usługi wspierające przedsiębiorstwa. 

d) Aby kandydaci zostali dopuszczeni do złożenia wniosków, muszą mieć siedzibę w następujących 
krajach, które nie zostały jeszcze objęte pierwszym zaproszeniem do składania wniosków: 

— następujące państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, 
Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, 
Węgry i Zjednoczone Królestwo, 

— Następujący kraj EOG: Liechtenstein, 

— kraje przystępujące, kraje kandydujące i inne kraje uczestniczące w programie na rzecz konku
rencyjności i innowacji: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Turcja, Albania, 
Czarnogóra, Izrael, i Serbia. (Organizacje mające siedzibę w wymienionych krajach mogą ubiegać 
się o udział jako konsorcjum na tych samych zasadach, co organizacje w państw członkowskich 
UE.) ( 1 ) 

e) Projekty będą realizowane przez specjalne konsorcja składające się z organizacji partnerskich, 
powstałe do celów niniejszego zaproszenia. Różni partnerzy mogą ubiegać się o udział 
w programie w celu objęcia nim znacznego obszaru danego kraju. Jednakże wszyscy partnerzy 
muszą tworzyć jedno konsorcjum na kraj. Specjalne konsorcja muszą odpowiadać możliwym konfi
guracjom określonym w zaproszeniu do składania wniosków. 

3. Budżet i czas trwania projektów 

Maksymalny budżet przewidziany na działanie wynosi około 545 000 EUR. 

— Orientacyjna liczba projektów: szacunkowa liczba dziesięciu projektów krajowych ze średnią liczbą 
dziesięciu ambasadorek przedsiębiorczości na sieć. 

— Dofinansowanie UE wyniesie maksymalnie 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

— Średnia wysokość dofinansowania UE wyniesie prawdopodobnie około 50 000 EUR na projekt.
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( 1 ) Aktualne informacje na temat udziału państw trzecich w programie na rzecz konkurencyjności i innowacji znajdują 
się na stronach programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (http://ec.europa.eu/enterprise/international_ 
relations/competitiveness_innovation/index_en.htm). Dotacje mogą zostać przyznane jedynie organizacjom z tych 
krajów, w których weszło z życie porozumienie o udziale tego kraju w programie na rzecz konkurencyjności 
i innowacji

http://ec.europa.eu/enterprise/international_relations/competitiveness_innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/international_relations/competitiveness_innovation/index_en.htm


— Orientacyjny harmonogram: 

Podpisanie porozumień lipiec 2010 r. 

Wybór ambasadorów na szczeblu krajowym sierpień–wrzesień 2010 r. 

Impreza inauguracyjna dla nowych państw w europejskiej sieci ambasa
dorek przedsiębiorczości 

październik 2010 r. 

Operacyjność sieci Od listopada 2010 r. 

— Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesięcy. Po tym okresie oczekuje się, że uczestniczący 
w działaniach partnerzy przejmą prowadzenie poszczególnych sieci krajowych i zapewnią ich dalsze 
funkcjonowanie. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 12 marca 2010 r. 

5. Dalsze informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków, wytyczne dla wnioskodawców oraz formularze zgłosze
niowe dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail. 
cfm?item_id=3917&lang=en 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na odpowiednim 
formularzu.
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