
V samo treh 
korakih do 
izmenjave!

Prijavite se na www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Izberite kontaktno točko v svoji državi.

Vstopite v stik z mladim podjetnikom iz tujine in se 
dogovorite za projekt izmenjave (tj. o datumih, ciljih 
in dejavnostih).

Sedaj ste 
pripravljeni, da 
začnete svojo 
izmenjavo!

Potrebujete več informacij?
Obrnite se na točko za podporo za Erasmus 
za mlade podjetnike - Erasmus for Young 

Entrepreneurs Support Offi  ce

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Zaradi odličnega dela mladega 
podjetnika in na novo zgrajene mreže 
lahko moje podjetje širi svoje dejavno-
sti na nova področja in trge.

Želite razširiti svoje poslovanje ali 
vstopiti na nove evropske trge?

Želite navezati  stike z drugimi 
podjetniki?

Vas zanima, kako bi razvili in 
preizkusili nove zamisli za svoje 

podjetje?

Želite razširiti svoje poslovanje ali 

Podjetnik
 gostitelj

Podjetništvo 
in industrija

Chris Devos, Belgija,
lastnik svetovalne službe o porabi energije

Potem je Erasmus za mlade podjetnike pravi program 
ZA VAS!
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2.  
3.  
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podjetnike
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Podjetnik gostitelj Novi podjetnik

Sodelovanje

Skupno delo na projektih

Izkušnje Nove zamisli

Erasmus za mlade podjetnike:  
KAJ JE TO?
Erasmus za mlade podjetnike je 
program izmenjave podjetnikov, 
ki ga fi nancira Evropska unija. 
Oseba, ki jo gostite, dobi fi nančno 
podporo, vaše podjetje pa nima 
nobenih stroškov. To vam daje 

priložnost za izmenjavo izkušenj 
z novimi podjetniki, ki bodo 
delali z vami v vašem podjetju. 
Izmenjava traja od enega do 
šestih mesecev. 

ZAKAJ GOSTITI
NOVEGA PODJETNIKA?

TO JE PONUDBA, S KA�
TERO OBE STRANI VELI�
KO PRIDOBITA! Z NJO LAHKO:

Mladi zagnani podjetnik bo dal 
vašemu podjetju nov zagon s 
svojimi idejami in veščinami. 
Pridobili boste znanje o drugih 
evropskih trgih in razvili svojo 

mrežo mednarodnih stikov, ne 
da bi zapustili lastno podjetje. 
Izmenjava je dobro izhodišče 
za iskanje novih priložnosti za 
vaše podjetje.  

�  razvijete mrežo mednarodnih 
stikov,

�  sodelujete z zagnanim 
mladim podjetnikom z novimi 
zamislimi,

�  pridobite znanje o tujih trgih,

�  najdete izvirne rešitve za 
izboljšanje svojega poslovanja,

�  odkrijete priložnosti za 
sodelovanje,

�  razširite svoje poslovanje v 
drugo državo.

Laura Vivani, Belgija, lastnica podjetja za pravno svetovanje

 Ta program je priložnost za 
spoznavanje in ustvarjanje uspešnih 
partnerstev z mladimi podjetniki ter 
prenos strokovnega znanja.

Kot PODJETNIK 
GOSTITELJ lahko v 
programu sodelujete, če:
�   imate stalno prebivališče v eni od držav članic Evropske 

unije;

Erasmus za mlade podjetnike

V PRAKSI:
Program upravlja mreža lokal-
nih kontaktnih točk, vključno 
z gospodarskimi zbornicami, 
inkubatorji in drugimi organiza-
cijami, ki podpirajo podjetja in 
podjetnike v različnih državah 
Evropske unije.

Ko izpolnite spletno prijavnico 
in dobite potrditev za sode-
lovanje v programu, vam bo 
kontaktna točka, ki ste jo izbrali 
v svoji državi, pomagala najti 
mladega podjetnika, ki ustreza 
vašim zahtevam.

Mladi podjetnik bo spremljal 
delo v vašem podjetju in pri-
speval k njegovemu razvoju, 
medtem ko boste z njim delili 
svoje podjetniške izkušnje. To 
bo vaša osebna dolžnost, ki je 
ne morete prenesti na druge.

Pri izpolnjevanju prijave vam 
lahko pomaga bližnja kontak-
tna točka. Najdete jo na spletni 
strani pod „Vaša lokalna kon-
taktna točka“.

Laura Bayford, Združeno kraljestvo, 
lastnica podjetja za pravno svetovanje

 Z mlado podjetnico sva se 
tako dobro ujeli, da sedaj sodelujem 
z njenim podjetjem v Madridu.

�  ste lastnik malega ali srednje velikega podjetja (MSP) ali 
oseba, neposredno vključena v podjetništvo na vodstveni 
ravni;

�  že več let vodite svoje podjetje;

�  ste pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z mladim 
podjetnikom in mu biti mentor.

“ „

“ „
Poslovanje podjetja bi rad 
razširil, vendar potrebujem 
nekaj novih zamisli.

Poslovanje podjetja je utečeno 
in pripravljen sem raziskati 
tudi druge evropske trge.

Zdaj vem, kako ustanoviti 
lastno podjetje!

Rad bi ustanovil lastno podjetje, 
vendar pa to vključuje številna 
tveganja. Potrebujem smernice.


