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Anca Ionescu (Ministerul Economiei): Pe 15 mai lansăm Programul COSME,
pentru competitivitatea întreprinderilor

AutorităŃile vor lansa, pe 15 mai, Programul COSME pentru competitivitatea
întreprinderilor şi pentru IMM-uri, în cadrul căruia vor fi alocate 2,5 miliarde de
euro pentru stimularea competitivităŃii în afaceri şi a firmelor în perioada 2014
- 2020, a anunŃat, luni, Anca Ionescu, secretar de stat în Ministerul
Economiei, cu ocazia ConferinŃei Antreprenoriatul Feminin - 'Femeia la putere
o lume mai bună'.
'Lansarea Programului COSME va avea loc pe data de 15 mai a.c., la Banca
NaŃională a României. Din această sumă, 10 milioane de euro vor fi utilizate
pentru programul de susŃinere a antreprenorilor tineri şi, în special, pentru
Programul Erasmus. În ceea ce priveşte Programul COSME, acesta vizează
în special antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor; cetăŃenii care
doresc să desfăşoare activităŃi economice independente, dar şi autorităŃile
statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite în eforturile lor de a elabora şi
pune în aplicare o reformă eficientă a politicilor de profil', a spus Anca
Ionescu.
Potrivit Cristinei Chiriac, preşedintele AsociaŃiei NaŃionale a Antreprenorilor,
Capitala României se bucură de un procent bun al femeilor antreprenor, lucru
care nu se întâmplă însă şi în alte regiuni ale Ńării.
'Bucureştiul stă bine în ceea ce priveşte femeile-antreprenor, însă nu acelaşi
lucru se întâmplă în Moldova sau în Oltenia, de exemplu. Eu îmi doresc ca
statul român să sprijine femeile care nu au un loc de muncă. Femeile din
mediul rural, în special, au nevoie de informaŃii pentru a-şi pune în aplicare
ideile pe care le au legat de dezvoltarea unei afaceri', a spus Cristina Chiriac.
ConferinŃa Antreprenoriatul Feminin - 'Femeia la putere o lume mai bună' a
fost organizată de Ziarul Bursa şi AsociaŃia NaŃională a Antreprenorilor, cu
participarea Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti. AGERPRES/(AS-autor:
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