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Bi radi ustanovili 
svoje podjetje, a ne 
veste kako?

Želite razširiti 
svoje poslovanje?

Želite več informacij?

Obiščite spletno stran

www.erasmus-entrepreneurs.eu
za podrobnejše informacije in lokalne kontaktne točke

ali
pišite podporni službi programa Erasmus za mlade podjetnike

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Sodelovanje v programu Erasmus 
za mlade podjetnike je preprosto:
1. Na spletni strani  

www.erasmus-entrepreneurs.eu 
si oglejte merila za izpolnjevanje 
pogojev in se prijavite prek spleta.

2. S pomočjo lokalnih kontaktnih točk 
poiščite ustreznega partnerja in se 
pripravite na izmenjavo.

3. Odpotujte k tujemu gostitelju ali 
sprejmite mladega podjetnika v svoje 
podjetje in izkoristite priložnosti, ki jih 
ponuja čezmejna podjetniška 
izmenjava.

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandMe
#ErasmusEntrepreneurs
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Zakaj  
Erasmus za mlade podjetnike

Če ste novi podjetnik, vam program Erasmus za mlade 
podjetnike ponuja možnost, da sodelujete z izkušenim 
podjetnikom, ki vodi malo ali srednje podjetje (MSP) v drugi 
sodelujoči državi.

Program spodbuja:
• podjetništvo,
• konkurenčnost,
• internacionalizacijo,
• rast zagonskih podjetij in uveljavljenih MSP.

To velja tako za države članice EU kot za druge sodelujoče 
države. Poleg tega program prispeva k prenosu strokovnega 
znanja in vodstvenih sposobnosti, ki so nujne za vodenje MSP.

Kako  
program deluje

Novi podjetnik s finančno podporo EU odpotuje v državo gostitelja. 
Tam udeleženca od enega do šest mesecev sodelujeta in drug 
drugemu pomagata razvijati poslovne dejavnosti. Obema je ves čas 
sodelovanja v programu na voljo podpora lokalnih kontaktnih točk 
programa v njunih domačih državah.

Kdo lahko sodeluje
• Nadobudni podjetniki, ki nameravajo ustanoviti 

svoje podjetje, ali novi podjetniki (z manj kot 
tremi leti izkušenj).

• Izkušeni podjetniki (lastniki upravljavci) z več kot tremi leti 
izkušenj z upravljanjem svojih MSP.

Starost udeležencev ni omejena!

Kakšne so koristi programa
Od sodelovanja v programu Erasmus imajo koristi 
tako novi podjetniki kot njihovi gostitelji.

Novi podjetniki:
• dobijo praktične izkušnje in nasvete od izkušenih podjetnikov,

• vzpostavijo mrežo mednarodnih poznanstev,

• spoznajo druge trge,

• odkrijejo potencialne ponudnike in stranke ter priložnosti za 
skupne projekte in podjetja.

Podjetniki gostitelji:
• dobijo dostop do novih spretnosti in inovativnega znanja,

• sodelujejo z novimi podjetniki, ki jim lahko predstavijo sveže 
zamisli,

• se poučijo o drugih trgih,

• dobijo priložnost za sklenitev novega poslovnega partnerstva 
s podjetnikom iz druge države.


