Projekt YEIM “Young” Entrepreneurs in Motion se zaměřením na široký
okruh zájemců o odbornou praxi v mezinárodním prostředí,

nový podnikatel a hostitelský podnikatel v partnerství!

Entrepreneurs in Motion
Podnikatelé v pohybu
nový podnikatel a hostitelský podnikatel v partnerství
YEIM projekt (č.860687) podporuje tvořivost začínajících podnikatelů, start
upů a restartů a zajišťuje organizaci mobility zájemců v členských státech
EU. Vytváří partnerství, rozvíjí podnikatelské plány bez omezení věku a
hranic. Navazuje na evropskou úroveň a umožňuje vstup na úroveň globální
(USA, Singapore, Izrael). Podporuje iniciativu nadnárodní spolupráce.
Co vás baví? Který obor, která oblast? Chcete poznat další partnery ve svém
oboru? Procvičit znalost cizího jazyka?
Zkusme vytvořit hodnoty, jenž obohatí nejen vás, ale budou také přínosem
pro vaše okolí?
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
http://eyeglobal.eu/
https://www.bohemiaeuplanners.eu/projects.html
„IO BEUP“ zprostředkovatelská organizace
Bohemia EU Planners

Abychom si správně rozuměli☺
• Věk pana Prokopa je 62 let. Je v registru nezaměstnaných. Nepodnikal,
ale má zajímavého koníčka – lásku k přírodě, včelám, k tvorbě
drobných domácích produktů a šetrnému přístupu k životnímu
prostředí. Nejen na své zahradě, ale i „za plotem“. Zařadil se do
programu YEIM, vyjel nasbírat zkušenosti v zahraniční odborné praxi
do Německa a zkusí to co „nabere“ uplatnit ve svém domácím
prostředí. Metodika a podpora je servis Bohemia EU Planners, IO pro
Českou republiku, realizace a výsledky jsou v rukách pana Prokopa.
• Zkusíte to také? Můžeme to zkusit ve vámi vybraném prostředí?
• A nebo můžeme situaci obrátit?
• Pan Prokop je zkušený podnikatel s dlouholetou praxí v oboru
včelařství, ale potřeboval by mladého šikovného partnera se
zaměřením na vzdělávání. Chce naučit děti ve svém okolí, jak se
chovat k přírodě. Bude tedy hostitelem, a pozve si ke spolupráci
nového podnikatele například z Malty, který chce poznat ČR a
vzdělávat děti, protože jeho cílem je v budoucnu založit vlastní školu s
enviromentálním zaměřením.
Zkusíte to také?

Děkuji za Váš zájem a budoucí otázky pro
zapojení do YEIM programu – mobility
podnikatelů!
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