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Pripravte si svoj životopis, motivačný
list a podnikateľský plán;

Vyplňte prihlášku na www.erasmus-entrepreneurs.eu;

Kontakt: Marián Matusák
marian.matusak@kosice2013.sk

Potrebujete ďalšie informácie?
Kontaktujte Kanceláriu pre podporu programu
Erasmus pre mladých podnikateľov (Erasmus for
Young Entrepreneurs Support Office)
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Vyberte si kontaktné centrum vo svojej krajine;

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Skontaktujte sa so zahraničným hostiteľským
podnikateľom a dohodnite sa na výmennom projekte
(t. j. na dátumoch, cieľoch a činnostiach);
Po schválení vašej spolupráce podpíšete s Vaším
kontaktným centrom dohodu o financovaní.

Teraz sa už
môžete vydať Na
váš zahraničný
pobyt!
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Zapojte sa!
Stačí 5 krokov!

Erasmus pre mladých

podnikateľov

Začínajúci
podnikateľ
Rozhodli ste sa založiť si
vlastnú firmu alebo
práve ste začali podnikať.

“ „

Táto obohacujúca skúsenosť
mi určite pomôže založiť úspešný
podnik a zlepšiť možnosti získavať
nové kontakty.

Ale hovoríte si...bude to
fungovať?

Alena Seginkova , Slovensko,
plánuje založiť poradenskú firmu v oblasti ekoturistiky

ISBN 978-92-79-37374-9
doi:10.2769/97978

Erasmus pre mladých podnikateľov

JE PRE VÁS!

Iniciatíva Európskej únie
Podnikanie
a priemysel

Erasmus pre mladých podnikateľov:

ČO JE TO?

Erasmus pre mladých podnikateľov je výmenný program pre
podnikateľov, ktorý financuje
Európska únia. Ponúka Vám príležitosť pracovať po boku skúseného podnikateľa v inej kra-

“ „

jine Európskej únie a zdokonaliť
si zručnosti, ktoré potrebujete
na rozvoj Vášho podniku. Váš
pobyt v zahraničí môže trvať
jeden až šesť mesiacov.

Mať možnosť vidieť každodennú
činnosť skúseného podnikateľa Vám
doslova otvorí oči!
Silvio Kunze, Nemecko,
plánuje založiť reklamnú spoločnosť

Erasmus pre mladých podnikateľov

PREČO SA PRIHLÁSIŤ NA
VÝMENNÝ PROGRAM?

Ako budúci alebo čerstvý podnikateľ môžete stáť pred dôležitými rozhodnutiami. Potrebujete radu z prvej ruky.

“

Odborná príprava na pracovisku
so skúseným podnikateľom pomôže zodpovedať Vaše otázky
a pripraviť Vás na úspešné vedenie Vašej vlastnej firmy.

„

Teraz už viem, ktorý podnikateľský
model je dobrý pre moju firmu a ktorú marketingovú stratégiu by som mal zvoliť.
Georgi Nikolaev, Bulharsko, majiteľ poradenskej spoločnosti v oblasti IT

A TO NIE JE VŠETKO!

BUDETE MAŤ AJ MOŽNOSŤ:
 získať medzinárodné kontakty
 dozvedieť sa o inom
európskom trhu a o rôznych
spôsoboch podnikania
 zdokonaliť si zručnosti
špecifické pre Vaše odvetvie

 zoznámiť sa s úspešnými
podnikateľmi
 objaviť potenciálne možnosti
spolupráce
 získať grant z programu
Európskej komisie

V PRAXI:

Program riadi sieť miestnych
kontaktných centier, medzi ktoré
patria obchodné komory, podnikateľské inkubátory a iné organizácie na podporu podnikania,
ktoré sa nachádzajú v rôznych
krajinách Európskej únie.
Po vyplnení online prihlášky a
jej schválení Vám kontaktné
centrum, ktoré ste si vybrali
vo Vašej krajine, pomôže nájsť

hostiteľského podnikateľa. Počas Vášho zahraničného pobytu
Vám bude rovnako poskytnutá
praktická pomoc.
Viac informácií o kontaktných
centrách vo Vašej krajine nájdete na webovej adrese programu
pod odkazom „Vaše miestne
kontaktné centrum“ (Your local
contact point).

Program môžete využiť
ako ZAČÍNAJÚCI
PODNIKATEĽ, ak:
 ste budúci podnikateľ pevne rozhodnutý začať podnikať
ALEBO podnikateľ, ktorý začal podnikať v posledných
3 rokoch. Neexistujú žiadne vekové obmedzenia!

Chcel by som rozšíriť svoju
spoločnosť, ale potrebujem
nejaké nové nápady.

Chcel by som rozšíriť svoju
spoločnosť, ale potrebujem
nejaké nové nápady.

Kooperácia
Skúsenosti

Nové nápady

Spolupráca

Rozvinul som svoje podnikanie
a som aj ochotný preskúmať iné
európske trhy.
Hostiteľský podnikateľ

Teraz mám znalosti potrebné na to,
aby som si založil vlastný podnik!
Začínajúci podnikateľ

 máte konkrétny projekt alebo podnikateľský zámer
spracovaný v podnikateľskom pláne,
 dokážete preukázať svoju motiváciu a odhodlanie nadviazať
obchodný vzťah so skúseným podnikateľom v inej krajine
Európskej únie,
 ste ochotný prispieť k rozvoju podniku hostiteľského
podnikateľa,

 máte trvalé bydlisko v jednej z krajín Európskej únie,
 ste ochotný financovať podiel nákladov na Váš zahraničný
pobyt, ak prevyšujú grant EÚ.

