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Potřebujete více informací?
Navštivte stránky

www.erasmus-entrepreneurs.eu

s podrobnějšími informacemi a s odkazy na místní kontaktní
centra

Účast v programu Erasmus pro mladé
podnikatele je snadná:

nebo
kontaktujte Kancelář pro podporu programu Erasmus pro mladé
podnikatele (Erasmus For Young Entrepreneurs Support Office)

support@erasmus-entrepreneurs.eu

1. Navštivte stránky

www.erasmus-entrepreneurs.eu –

zde se dozvíte o kritériích účasti
a můžete se přihlásit online.

2. Najděte si vhodného partnera s pomocí
místních kontaktních center a připravte
se na výměnu.
3. Vycestujte do zahraničí ke svému
hostiteli nebo přivítejte začínajícího
podnikatele ve své společnosti
a využijte výhod přeshraniční
podnikatelské výměny.

Twitter @EYEprogramme
Facebook EYEprogramme

Chcete založit
vlastní podnik
a nevíte, jak na to?
Zamýšlíte rozšířit
svůj podnik?
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#EUandMe
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Kdo

se může zúčastnit?

• Budoucí podnikatelé, kteří plánují založit vlastní
podnik, nebo začínající podnikatelé (s kratší než
tříletou zkušeností).
• Zkušení podnikatelé (vlastníci – manažeři) s delší než tříletou
zkušeností v oblasti řízení vlastního MSP.
Věková hranice pro účastníky není stanovena!

Jaké

jsou výhody?

Erasmus pro mladé podnikatele je oboustranně
výhodný pro začínající i hostitelské podnikatele.

Začínající podnikatelé:
• získají od zkušeného podnikatele praktickou zkušenost
a poradenství,
• navážou mezinárodní kontakty,

Proč

Erasmus pro mladé podnikatele?
Erasmus pro mladé podnikatele nabízí začínajícím
podnikatelům příležitost spolupracovat se zkušeným
podnikatelem, který řídí malý nebo střední podnik (MSP) v jiné
účastnické zemi.
Program podporuje:
• podnikání,
• konkurenceschopnost,
• internacionalizaci,
• růst začínajících i zavedených MSP.
Vztahuje se na země EU a ostatní účastnické země. Rovněž
napomáhá přenosu know-how a manažerských dovedností,
které jsou pro řízení MSP nepostradatelné.

• poznají jiné trhy,
• naleznou potenciální poskytovatele, klienty a příležitosti ke
společným podnikům.

Hostitelští podnikatelé:
• získají přístup k novým dovednostem a inovativním znalostem,
• získají příležitost spolupracovat s lidmi nabízejícími čerstvý
pohled, který může přinést nové podněty,
• poznají jiné trhy a více jim porozumí,
• získají příležitost k navázání nového podnikatelského partnerství
s podnikatelem z jiné země.

Jak

program funguje?
Začínající podnikatel cestuje do země hostitele s finanční podporou
od EU. Zde během období v délce jednoho až šesti měsíců
spolupracují a navzájem si pomáhají rozvíjet své podniky. Po celou
dobu účasti v programu se oběma podnikatelům dostává podpory
místních kontaktních center v rámci programu v příslušných zemích.

