
Sodelovanje v programu Erasmus 
za mlade podjetnike je preprosto:

1. Preverite pogoje sodelovanja in prijavni 
postopek na spletni strani.

2. Pripravite potrebno dokumentacijo 
– življenjepis, motivacijsko pismo in 
poslovni načrt.

3. Prijavite se prek spleta na  
www.erasmus-entrepreneurs.eu.

4. Poiščite primernega podjetnika 
gostitelja s pomočjo lokalne 
kontaktne točke in se pripravite na 
izmenjavo.

5. Odpotujte v tujino k podjetniku 
gostitelju in izkoristite prednosti 
čezmejne podjetniške izmenjave.

Mladi podjetnik
Ste se odločili ustanoviti svoje 
podjetje ali ste ravno začeli izvajati
poslovne dejavnosti?

Se sprašujete, ali bo šlo?

PRAVA REŠITEV 
ZA VAS!

Pobuda Evropske unije

Potrebujete več informacij?

Obiščite

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

ali
se obrnite na podporno pisarno programa Erasmus za mlade 
podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office):

support@erasmus-entrepreneurs.eu.

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs
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Erasmus za mlade podjetnike

Kaj je to?
Erasmus za mlade podjetnike je program izmenjave 
podjetnikov, ki ga financira Evropska unija. Omogoča 
vam delati skupaj z izkušenim podjetnikom v drugi 
sodelujoči državi in izpopolniti veščine, ki jih 
potrebujete za vodenje svojega podjetja. Izmenjava 
v tujini lahko traja od enega do šestih mesecev.

Zakaj se  
udeležiti izmenjave?
Kot bodoči ali novi podjetnik se lahko znajdete na razpotju 
in takrat je potreben nasvet iz prve roke. Podjetniško 
usposabljanje z izkušenim podjetnikom vam bo 
pomagalo najti odgovore na vaša vprašanja in vas 
pripravilo na uspešno vodenje svojega podjetja.

To pa še ni vse!  
Hkrati boste:
• razvili mrežo mednarodnih stikov,
• spoznali drugi trg in različne načine poslovanja,
• izpopolnili znanje na svojem strokovnem področju,
• spoznali uspešne poslovneže,
• odkrili priložnosti sodelovanja,
• prejeli finančno podporo iz programa Evropske komisije.

Erasmus za mlade podjetnike

v praksi
Program upravlja mreža lokalnih kontaktnih točk, kot 
npr. gospodarske zbornice, inkubatorji in druge organizacije, 
ki podpirajo podjetja in podjetnike v različnih sodelujočih 
državah.

Ko izpolnite spletno prijavnico in dobite potrditev za 
sodelovanje v programu, vam kontaktna točka, ki 
ste jo izbrali v svoji državi, pomaga najti podjetnika 
gostitelja.

Lokalna kontaktna točka vam poleg tega ponudi 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“.

Kot MLADI PODJETNIK  
se lahko udeležite  
programa, če:

ste bodoči podjetnik, trdno odločeni ustanoviti 
svoje podjetje, ALI podjetnik, ki ima manj kot 
3 leta podjetniških izkušenj.  
Starostne omejitve ni (!),

imate stalno prebivališče (kot je opredeljeno v programu) 
v eni od sodelujočih držav,

že imate konkreten projekt ali poslovno idejo, ki je 
predstavljena v poslovnem načrtu,

lahko dobro utemeljite svoje motivacijo in odločenost, 
da poslovno sodelujete z izkušenim podjetnikom iz druge 
sodelujoče države,

ste pripravljeni prispevati k razvoju poslovanja podjetnika 
gostitelja,

ste pripravljeni nositi tisti del stroškov bivanja v tujini, ki bo 
presegal vrednost finančne podpore EU.


