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Pripravite si življenjepis, motivacijsko pismo
in poslovni načrt.
Prijavite se na www.erasmus-entrepreneurs.eu.
Izberite kontaktno točko v svoji državi.

NB-01-14-375-SL-C

V samo petih
korakih do
izmenjave!

Potrebujete več informacij?
Obrnite se na točko za podporo za Erasmus
za mlade podjetnike - Erasmus for Young
Entrepreneurs Support Office
support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Stopite v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in
se dogovorite za projekt izmenjave (tj. datumi, cilji
in dejavnosti).
Po odobritvi sodelovanja boste podpisali sporazum
o financiranju z vašo lokalno kontaktno točko.

Sedaj ste
pripravljeni za
svojo izmenjavo
v tujini!

Erasmus za mlade

podjetnike

Mladi
podjetnik
Odločili ste se ustanoviti
svoje podjetje ali
pa ste ravno začeli izvajati
poslovne dejavnosti.

“ „

Ta bogata izkušnja mi bo
prav gotovo pomagala ustanoviti
uspešno podjetje in razširiti mrežo
poslovnih stikov.

Vendar se sprašujete …
ali bo šlo?

Alena Seginkova, Slovaška,
načrtuje odpreti svetovalno podjetje za ekoturizem
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Potem je Erasmus za mlade podjetnike

PRAVA REŠITEV ZA VAS!

Pobuda Evropske unije
Podjetništvo
in industrija

Erasmus za mlade podjetnike:

KAJ JE TO?

Erasmus za mlade podjetnike je
program izmenjave podjetnikov,
ki ga financira Evropska unija.
Daje vam možnost, da delate
skupaj z izkušenim podjetnikom
v drugi državi Evropske unije na

S spremljanjem vsakodnevnih
aktivnosti bolj izkušenih podjetnikov
si resnično razširiš obzorje!
Silvio Kunze, Nemčija,
načrtuje odpreti oglaševalsko agencijo

Erasmus za mlade podjetnike:

ZAKAJ SE UDELEŽITI
IZMENJAVE?

Kot bodoči ali novi podjetnik
se lahko znajdete na razpotju
in takrat potrebujete nasvet iz
prve roke.

“

Usposabljanje neposredno na
delovnem mestu z izkušenim
podjetnikom vam bo pomagalo
najti odgovore na vaša vprašanja
in vas pripravilo na uspešno
vodenje svojega podjetja.

„

Sedaj razumem, kateri poslovni model je primeren za moje podjetje in kakšno
marketinško strategijo naj uporabim.
Georgi Nikolaev, Bolgarija, lastnik podjetja za računalniško svetovanje

TO PA ŠE NI VSE!

POLEG TEGA BOSTE:
 razvili mrežo mednarodnih
stikov,
 spoznali drugi evropski
trg in različne načine
poslovanja,
 izpopolnili znanje na svojem
strokovnem področju,

„

“

poslovnih projektih in izpopolnite
veščine, ki jih potrebujete za
vodenje svojega podjetja. Vaša
izmenjava v tujini lahko traja od
enega do šestih mesecev.

 spoznali uspešne
poslovneže,
 odkrili priložnosti
sodelovanja,
 dobili finančno podporo iz
programa Evropske komisije.

V PRAKSI:

Program upravlja mreža lokalnih kontaktnih točk, vključno
z gospodarskimi zbornicami,
inkubatorji in drugimi organizacijami, ki podpirajo podjetja in
podjetnike v različnih državah
Evropske unije.
Ko izpolnite spletno prijavnico in
dobite potrditev za sodelovanje
v programu, vam bo kontaktna

točka, ki ste jo izbrali v svoji državi, pomagala najti podjetnika
gostitelja. Poleg tega vam bo
lokalna kontaktna točka, ponudila tudi praktično pomoč med
bivanjem v tujini.
Več informacij o kontaktnih
točkah v svoji državi poiščite
na spletni strani programa pod
„Vaša lokalna kontaktna točka“.

Sodelovanje
Izkušnje

 ste bodoči podjetnik, trdno odločeni, da ustanovite svoje
podjetje, ALI podjetnik, ki je ustanovil svoje podjetje v
zadnjih treh letih. Starostne omejitve ni!

Nove zamisli

Skupno delo na projektih

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

Kot MLADI PODJETNIK
se lahko udeležite
programa, če:

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

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

Zdaj vem, kako ustanoviti
lastno podjetje!
Novi podjetnik

 že imate konkretni projekt ali poslovno idejo, ki je
predstavljena v poslovnem načrtu,
 lahko dobro utemeljite svojo motivacijo in predanost, da
poslovno sodelujete z izkušenim podjetnikom iz druge države
Evropske unije,
 ste pripravljeni prispevati k razvoju poslovanja podjetnika
gostitelja,

 imate stalno prebivališče v eni od držav Evropske unije,
 ste pripravljeni nositi tisti del stroškov bivanja v tujini, ki
bodo presegli vrednost finančne podpore EU.

