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Inicjatywa Unii Europejskiej 

Aby wziąć udział 
w programie, wy-
konaj 5 kroków:

Teraz możesz 
już wyjechać za 
granicę

przygotuj swój życiorys, list motywacyjny oraz 
plan operacyjny swojej fi rmy;

złóż wniosek na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu;

wybierz punkt kontaktowy w swoim państwie;

skontaktuj się z przedsiębiorcą przyjmującym za 
granicą i uzgodnij szczegóły swojego pobytu, np. 
jego datę, cele i program;

po uzyskaniu akceptacji pobytu podpisz umowę o 
fi nansowaniu z lokalnym punktem kontaktowym.

Masz pomysł na 
działalność albo

właśnie zakładasz 
własną fi rmę,

ale zastanawiasz się, 
czy Ci się uda?

Masz pomysł na 

Początkujący 
przedsiębiorca

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
JEST STWORZONY DLA CIEBIE!

Alena Seginkova, ze Słowacji, 
która zamierza założyć fi rmę doradczą w branży ekoturystyki

 To cenne doświadczenie na 
pewno pomoże mi w założeniu pręż-
nej � rmy i zwiększy moje umiejętności 
w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowe informacje
W sprawie dodatkowych informacji 

prosimy o kontakt z biurem programu:

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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NA CZYM POLEGA program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”? 

JAKI JEST CEL
WYMIANY?

Jest to program wymiany przed-
siębiorców fi nansowany przez 
Unię Europejską. Dzięki niemu 
możesz pracować u boku do-
świadczonego przedsiębiorcy w 
innym państwie Unii Europej-

skiej i zdobywać umiejętności 
niezbędne dla rozwoju Twojej 
fi rmy. Możesz w tym celu prze-
bywać za granicą od jednego do 
sześciu miesięcy.

Jako przyszły lub początkujący 
przedsiębiorca możesz czuć 
się niepewnie, dlatego potrze-
bujesz porad z pierwszej ręki.

Podczas szkolenia u boku do-
świadczonego przedsiębiorcy w 
jego/jej fi rmie znajdziesz odpo-
wiedzi na nurtujące Cię pytania i 
przygotujesz się do właściwego 
prowadzenia fi rmy.

Georgi Nikolaev z Bułgarii, 
właściciel fi rmy w dziedzinie doradztwa informatycznego

 Teraz wiem, jaki model biznesowy 
pasuje do mojej � rmy i jaką strategię 
marketingową powinienem wybrać.

ALE TO NIE WSZYSTKO!
DZIĘKI PROGRAMOWI MOŻNA TAKŻE:
�  nawiązać kontakty 

międzynarodowe;
�  poznać inny rynek 

europejski i inne sposoby 
prowadzenia fi rmy; 

�  wzbogacić swoje 
umiejętności specyfi czne dla 
danego sektora;

�  poznać przedsiębiorców, 
którzy odnieśli sukces;

�   odkryć możliwości 
współpracy;

�   otrzymać stypendium 
Komisji Europejskiej.

JAK W PRAKTYCE DZIAŁA 
program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”?
Program prowadzony jest w ra-
mach sieci lokalnych punktów 
kontaktowych, skupiającej izby 
handlowe, inkubatory przed-
siębiorczości oraz inne orga-
nizacje udzielające wsparcia 
fi rmom działającym w różnych 
państwach Unii Europejskiej.

Po otrzymaniu Twojego wnio-
sku online i akceptacji udziału 
w programie wybrany przez 
Ciebie w Twoim państwie 

punkt kontaktowy pomoże Ci 
znaleźć przedsiębiorcę, który 
będzie gościł Cię w swojej fi r-
mie. Otrzymasz również pomoc 
praktyczną podczas pobytu za 
granicą.

Informacje na temat punktów 
kontaktowych w swoim pań-
stwie znajdziesz, otwierając 
zakładkę „Your local contact 
point” na stronie internetowej 
programu.

Możesz wziąć udział w pro-
gramie jako POCZĄTKUJĄCY 
PRZEDSIĘBIORCA, jeśli speł-
niasz następujące warunki:
�  jako przyszły przedsiębiorca masz poważne plany 

założenia fi rmy lub prowadzisz własną fi rmę od najwyżej 
3 lat. Nie obowiązuje limit wieku!

�  przebywasz na stałe w jednym z państw Unii Europejskiej;

�  masz konkretny projekt lub pomysł na działalność w formie 
gotowego planu operacyjnego;

�  wykazujesz motywację i możesz zobowiązać się do 
współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego 
państwa Unii Europejskiej;

�  chcesz wnieść wkład w rozwój przedsiębiorstwa, które 
będzie Cię gościć;

�  zgadzasz się na poniesienie kosztów pobytu za granicą 
przekraczających wysokość stypendium UE.

 Możliwość wglądu w codzienną 
działalność bardziej doświadczonego 
przedsiębiorcy jest niezwykle cennym 
doświadczeniem!

Zależy mi na rozwoju 
fi rmy, ale potrzebuję 
nowych pomysłów.

Moje przedsiębiorstwo ma już solidne 
podstawy, a teraz jestem gotowy 
wejść na nowe rynki europejskie. 

Wiem już, jak założyć 
własną fi rmę! 

Chciałbym rozpocząć własną
działalność, ale boję się
zaryzykować. Potrzebuję porady.

“ „ Przedsiębiorca przyjmujący Młody przedsiębiorca

Współpraca

Współdziałanie

Doświadczenie Nowe pomysły

“ „
Silvio Kunze z Niemiec, 
który zamierza założyć fi rmę reklamową


