
Aby wziąć 
udział w pro-
gramie, wykonaj 
trzy kroki:

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

wybierz punkt kontaktowy w swoim państwie;

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

Po załatwieniu 
tych formalności 
możesz już rozpo-
cząć współpracę 
z początkującym 
przedsiębiorcą!

Dodatkowe informacje
W sprawie dodatkowych informacji prosimy 

o kontakt z biurem programu:

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Dzięki znakomitej pracy 
młodego przedsiębiorcy i nowej sieci 
kontaktów możemy poszerzyć dzia-
łalność i wejść na nowe rynki. 

Jeśli chcesz rozszerzyć działalność, 
wejść na nowy rynek europejski

lub nawiązać kontakt z innymi 
przedsiębiorcami,

jeśli chcesz wypróbować nowe 
pomysły na działalność,

Jeśli chcesz rozszerzyć działalność, 

Doświadczony 
przedsiębiorca 
przyjmujący

Przedsiębiorstwa 
i przemysł

Chris Devos, z Belgii,
właściciel fi rmy konsultingowej w sektorze wykorzystania energii

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

1.  
2.  
3.  

“ „

Erasmus dla młodych
przedsiębiorców
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Przedsiębiorca przyjmujący Młody przedsiębiorca

Współpraca

Współdziałanie

Doświadczenie Nowe pomysły

NA CZYM POLEGA program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”? 
Jest to program wymiany przed-
siębiorców fi nansowany przez 
Unię Europejską. Osoba, którą 
gościsz w swojej fi rmie, otrzymuje 
stypendium. Twoja fi rma nie po-
nosi przy tym żadnych kosztów. 

Masz za to możliwość dzielenia 
się swoimi doświadczeniami z 
młodymi przedsiębiorcami, którzy 
pracują z Tobą w siedzibie Twojej 
fi rmy. Okres wymiany wynosi od 
jednego do sześciu miesięcy.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z 
GOSZCZENIA W SWOJEJ FIRMIE 
POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY?

KORZYŚCI Z PROGRAMU 
ODNOSZĄ WIĘC OBIE 
STRONY! DZIĘKI NIEMU MOŻESZ:

Korzystasz z nowych pomysłów i 
umiejętności pełnego motywacji 
początkującego przedsiębiorcy. 
Zdobywasz wiedzę o innych ryn-
kach europejskich i nawiązujesz 

kontakty międzynarodowe, nie 
opuszczając biura. Program ten 
może dać Twojej fi rmie nowe 
możliwości rozwoju. 

�  nawiązać kontakty międzynarodowe;
�  pracować z solidnymi, pełnymi 

motywacji początkującymi 
przedsiębiorcami o świeżym 
spojrzeniu na Twoją działalność;

�  zdobyć wiedzę o rynkach 
zagranicznych;

�  znaleźć innowacyjne rozwiązania 
mogące poprawić efektywność 
Twojej fi rmy;

�  odkryć możliwości współpracy;
�  rozszerzyć działalność na inne 

państwo.

Laura Vivani, z Belgii, właścicielka fi rmy w branży doradztwa prawnego

 Program jest okazją do nauki, 
nawiązania korzystnej współpracy z począt-
kującymi przedsiębiorcami oraz dzielenia 
się z nimi swoimi doświadczeniami.

Możesz wziąć udział w pro-
gramie jako DOŚWIADCZONY 
PRZEDSIĘBIORCA, jeśli spełniasz 
następujące warunki:
�  przebywasz na stałe w jednym z państw Unii 

Europejskiej;

JAK W PRAKTYCE DZIAŁA 
program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”?
Program prowadzony jest w ra-
mach sieci lokalnych punktów 
kontaktowych, skupiającej izby 
handlowe, inkubatory przedsię-
biorczości oraz inne organizacje 
udzielające wsparcia fi rmom 
działającym w różnych pań-
stwach Unii Europejskiej.

Po otrzymaniu Twojego wniosku 
online i akceptacji udziału w pro-
gramie wybrany przez Ciebie w 
Twoim państwie punkt kontakto-
wy pomoże Ci znaleźć początkują-
cego przedsiębiorcę spełniającego 
Twoje wymagania..

Taki przedsiębiorca spędzi pewien 
czas w Twojej fi rmie, wnosząc 
wkład w jej rozwój i jednocześnie 
korzystając z Twojego doświad-
czenia w zakresie przedsiębiorczo-
ści. Wymagać to będzie Twojego 
osobistego zaangażowania, a więc 
pracy, której nie będziesz mógł 
zlecić komuś innemu.

Pracownicy najbliższego punktu 
kontaktowego pomogą Ci w złoże-
niu wniosku. Aby znaleźć najbliż-
szy punkt kontaktowy, otwórz 
zakładkę „Your local contact point”.

Laura Bayford, z Wielkiej Brytanii, 
właścicielka fi rmy w branży doradztwa prawnegogo

 Współpraca z panią, którą gościli-
śmy jako początkującego przedsiębiorcę, 
układała się tak dobrze, że jesteśmy teraz 
partnerem jej � rmy w Madrycie.

�  jesteś właścicielem-dyrektorem małego lub średniego 
przedsiębiorstwa lub osobą bezpośrednio zaangażowaną w 
prowadzenie przedsiębiorstwa na poziomie zarządu fi rmy;

�  prowadzisz własną fi rmę od co najmniej kilku lat;

�  chcesz podzielić się wiedzą i doświadczeniem z początkującym 
przedsiębiorcą, czyli być jego mentorem.

“ „

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

Moje przedsiębiorstwo ma już solid-
ne 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.




