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KOMISSIO
Innovatiiviset toimet, jotka lisäävät eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa
kolmansien maiden markkinoilla
Tarjouspyyntö
(98/C 219/13)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1. MyöntäväÙviranomainen: Euroopan komissio, yrityspolitiikka, kauppa, matkailu sekä osuus- ja yhteisötalous (PO XXIII), Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049, Bruxelles/Brussel.
2. Tyypi: Tarjouspyyntö; hanke-ehdotuksen jättämisestä kiinnostuneita organisaatioita pyydetään laatimaan hakemuksensa jäljempänä olevien sääntöjen
mukaisesti.
3. Johdanto: Euroopan unionin neuvosto hyväksyi
9. joulukuuta 1996 kolmannen monivuotisen ohjelman pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi ajanjaksolle 1. tammikuuta 1997–31. joulukuuta 2000.
Yksi ohjelman tavoitteista on auttaa pk-yrityksiä eurooppalaistamaan ja kansainvälistämään liiketoimintastrategioitaan.
Europartenariat- ja Interprise-ohjelmat (Initiative to
Encourage Partnership between Industries and Services in Europe) ovat tätä tarkoitusta varten luotuja
välineitä. Kolmannen monivuotisen ohjelman yhtenä
tavoitteena on kehittää innovatiivisia toimia, joiden
avulla voidaan edelleen lisätä kolmansien maiden
markkinoille pyrkivien pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa.

4. Tavoitteet ja vaatimukset

a) Tavoitteet
—ÙEhdotuksen tavoitteena on oltava edistää
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) välistä yhteistyötä. Euroopan komission
määritelmän mukaan pk-yrityksiä ovat yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin
250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ei
ylitä 40 miljoonaa ecua tai joiden vuositaseen
loppusumma on korkeintaan 27 miljoonaa
ecua. Lisäksi muu kuin pk-yritys tai muiden
kuin pk-yritysten ryhmä ei saa omistaa 25
prosenttia tai suurempaa osuutta yrityksen
pääomasta tai äänivallasta.
—ÙEhdotuksen tavoitteena on oltava auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä pääsemään kolmansien maiden markkinoille makkinamahdollisuuksien seurannan, kumppaneiden valinnan
ja yritysten yhteistyön kautta.

b) Vaatimukset
Euroopan komissio aikoo testata kansallisella ja alueellisella tasolla luotujen yhteistyömuotojen soveltuvuutta pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen.
Menetelmien soveltuvuus Euroopan tasolla tulee
näin todennettua. Kokeilu koskee aluksi seuraavia
ohjelmia tämän kuitenkaan estämättä myöhemmin
kehitettävävien ohjelmien ottamista mukaan:

—ÙEhdotuksia voi jättää yksi organisaatio, jonka
kotipaikka on Euroopan unionissa tai
Euroopan talousalueella. Lisäksi hankkeeseen
voi osallistua elimiä Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta ja asianomaisista kolmansista maista.

a)Ù’’Firmenpool’’ -ohjelma, jonka tarkoituksena on,
että paikallinen asiantuntija avustaa ryhmää yrityksiä valituissa kolmansissa maissa;

On huomattava, että viimeksi mainitut eivät
voi saada yhteisön tukea.

b) ’’Compagnonnage’’ -ohjelma, joka tarjoa apua eri
maissa samalla toimialalla toimivien yritysten johtajille.

—ÙEhdotus on jätettävä yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Ohjeita saa kohdassa 11 mainitulta komission yksiköltä.
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—ÙToimien toistettavuuden testaamiseksi Euroopan tasolla annetaan etusija maille, joissa ei
vielä ole käynnissä vastaavia ohjelmia.
5. Valintaperusteet
a) Hylkäämisperusteet
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sesta pätevyydestä; henkilöstölle suunnitellut
tehtävät on eriteltävä,
—Ùehdotettujen asiantuntijoiden ansioluettelot ja
kuvaukset heidän aikaisemmista tehtävistään
valitussa kolmannessa maassa,
—Ùkuvaus organisaation suunnitelluista toimista.
d) Ammatillinen pätevyys

Ehdotuksen tekevän organisaation on todistettava, että
—Ùse ei ole konkurssissa tai selvitystilassa, ei ole
lopettanut tai keskeyttänyt toimintaansa, ei
ole osallisena oikeuskäsittelyssä tai muussa
velkajärjestelyssä eikä muissa vastaavissa käsittelyissä,
—Ùsitä ei ole lainvoimaisesti tuomittu rikoksesta,
joka liittyy sen ammatilliseen toimintaan,
—Ùse on maksanut kaikki sen maksettaviksi kuuluvat sosiaalimaksut ja verot.
Tätä tarkoitusta varten organisaation on esitettävä kahden ensimmäisen kohdan osalta ote tuomioistuimen pöytäkirjoista tai, jos se ei ole mahdollista, vastaava alkuperämaan tai sijaintimaan
tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen antama
asiakirja. Kolmannen kohdan osalta on esitettävä
kyseisen maan viranomaisen antama todistus.
b) Rahoituksellinen ja taloudellinen asema
Tämä voidaan osoittaa jollakin seuraavista asiakirjoista:

Tämä voidaan todistaa osoittamalla, että yritys on
kirjattu ammatti- tai toimialarekisteriin, tai antamalla valaehtoinen vakuutus tai muu vastaava todistus.
6. Myöntämisperusteet: Innovatiivisia toimia koskevia
hanke-ehdotuksia hyväksyttäessä otetaan huomioon
seuraavat perusteet:
—Ùesitystavan selkeys
—Ùtoimen tavoite ja perusteet toimialan tai toimialojen valinnalle
—Ùnäyttö siitä, että hanke koskee yksityistä sektoria
eli edistää liiketoiminnallista yhteistyötä kolmansien maiden markkinoilla
—Ùtodisteet selkeästä menetelmästä, jonka avulla
voidaan mitata hankkeen vaikutuksia ja ehdotettujen toimien tuloksia.
7. Rahoitustuki: Euroopan komissio myöntää kullekin
hyväksytylle ehdotukselle taloudellista tukea, jonka
enimmäismäärä on 80Ø000 ecua, mutta joka voi olla
enintään 50 prosenttia kokonaisbudjetista.
8. Määräaika, johon mennessä toimet on suoritettava:
Kesäkuu 2000

—Ùpankin antamalla lausunnolla
—Ùtaseella tai tiivistetyllä tasekirjalla
—Ùlausunnolla, josta selviää kokonaisliikevaihto
ja kyseisiin palveluihin liittyvä liikevaihto kolmen edeltävän tilivuoden ajalta.
c) Tekninen pätevyys
Ehdotuksen tekijän on osoitettava, että se kykenee järjestämään ehdotettuun hankkeeseen liittyvät toimet tehokkaasti.
Tekninen pätevyys on osoitettava seuraavin asiakirjoin:
—Ùtiedot organisaation ja hankkeeseen osallistuvan henkilöstön koulutuksesta ja ammatilli-

9. Ehdotusten viimeinen vastaanottopäivä: 9. lokakuuta
1998
10. Ehdotusten jättäminen: Ehdotus ’’innovatiivisiksi toimiksi, jotka lisäävät eurooppalaisten pk-yritysten
kansainvälistä liiketoimintaa kolmansien maiden
markkinoilla’’ on toimitettava kirjattuna kirjeenä neljänä kappaleena seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio, pääosasto XXIII B/2, Nassos
Christoyannopoulos, Head of Division, Rue de la
Loi/Wetstraat 200 (AN80 6/40), B-1049 Bruxelles/
Brussel.
11. Lisätiedot: Lisätietoja saa osoitteesta
Euroopan komissio, pääosasto XXIII B/2, Rue de la
Loi/Wetstraat 200 (AN80 6/16), B-1049 Bruxelles/
Brussel, faksi: (32-2) 295Ø17Ø40.

