Expeditor: Ambasada României - Tokyo
Tema:

Programul “Chei pentru Japonia” finanţat de Uniunea Europeană

Vă informăm că, Centrul de Cooperare Industrială UE - Japonia a lansat o iniţiativă de
sprijinire a firmelor din SM UE interesate să comercializeze un produs sau un serviciu în
Japonia. Programul Chei pentru Japonia, este finanţat de Comisia Europeană şi gestionat de
Centrul UE - Japonia din Tokyo.
În baza programului Chei pentru Japonia, companiile interesate din SM care întrunesc condiţiile
de eligibilitate şi sunt selectate în procesul de evaluare realizat de UE, pot obţine un plan de
afaceri detaliat şi personalizat pentru intrarea pe piaţa niponă, elaborat de Japan Market
Expansion Competition (JMEC).
JMEC este un program nipon de formare profesională menit să stimuleze dezvoltarea afacerilor
străine în Japonia, consolidând abilităţile participanţilor de intrare pe o piaţă străină. Programul
este susţinut de 18 camere de comerţ străine din Japonia, reprezentând ţări din America,
Australia şi Noua Zeelandă, Austria, Belgia şi Luxemburg, Brazilia, Marea Britanie, Canada,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Africa de Sud, Suedia
şi Elveţia şi primeşte sprijin şi din partea membrilor comunităţilor de afaceri din Japonia.
Pentru anul 2018 vor fi selectate două companii.
Sposorizarea şi contribuţia companiei. Planul de intrare pe piaţa Japoniei elaborat de JMEC costă
10.000 €, din care Centrul UE - Japonia din Tokyo va subvenţiona suma de 7000 de euro, iar
compania selectată va acoperi doar diferenţa de 3000 de euro.
Eligibilitate. Orice companie relevantă de produse şi/sau de servicii industriale sau de consum
din România este eligibilă să aplice. Solicitanţii trebuie să fie cetăţeni ai unui stat membru al UE
şi să aibe cel puţin 20 de ani la data depunerii formularului de candidatură.
Evaluarea aplicaţiilor. Aplicaţiile valide vor fi evaluate în ceea ce priveşte calitatea proiectului
propus pentru intrarea pe piaţă, justificările date pentru intrarea pe piaţa japoneză, potenţialul
pentru intrarea pe piaţă a produsului/serviciului şi posibilele riscuri şi provocări în Japonia.
Pentru sesiunea 2018-2019, data limită de depunere a candidaturilor este 31 iulie 2018 (ora
17:30 ora Tokyo), urmând ca luna august să fie dedicată procesului de selectare a propunerilor
câştigătoare.

Livrarea finală a planului de afaceri este prevăzută pentru luna mai 2019, după ce, în perioada
octombrie 2018 – mai 2019 se vor realiza studierea pieţei japoneze şi pregătirea planului de
afaceri de către JMEc, în strictă cooperare cu solicitantul câştigător. Formularul de
cerere/înscriere pentru Sesiunea 2018/19se poate descărca de pe site-ul Centrului de cooperare
industrială UE-Japonia: www.eu-japan.eu/keys-japan , iar întrebări despre programul „Chei
pentru Japonia” se pot adresa direct Centrului de cooperare industrială UE-Japonia ( în atenţia
domnului Fabrizio MURA, tel: +81 3 6408 0281, e-mail: KeysToJapan@eu-japan.gr.jp).

