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Кандидатствайте на www.erasmus-entrepreneurs.eu;
Изберете си организация за контакт във вашата
държава;
Свържете се с начинаещ предприемач в чужбина
и се уговорете за проекта за обмен (напр. дати,
цели и дейности).

ВЕЧЕ СТЕ
ГОТОВИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ
ОБМЕНА!

NB-02-14-466-BG-C

Включете
се само с
3 стъпки!

Нуждаете се от
допълнителна информация?
Свържете се със Службата за съдействие на
„Еразъм за млади предприемачи“ (Erasmus for
Young Entrepreneurs Support Office)
support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Еразъм за млади

предприемачи

Предприемач
домакин
Искате да развиете бизнеса си или да
навлезете на други европейски пазари
Искате да се свържете с други
предприемачи

“„

Благодарение на отличната
работа на начинаещия предприемач
и на новата създадена мрежа,
фирматa ми може да разгърне
дейността си и да навлезе на нови
пазари.

Чудите се как да разработите още посвежи идеи за бизнеса си и как да ги
изпробвате

Крис Девос, Белгия
– собственик на фирма за консултантски услуги, свързани с използването
на енергия
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Еразъм за млади предприемачи

Е ВАШАТА ПРОГРАМА!

Инициатива на Европейския съюз
Предприятия и
промишленост

Еразъм за млади предприемачи:

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за обмен на
предприемачи, която е финансирана от Европейския съюз.
Предприемачът, на когото ще
бъдете домакин, получава средства, като това не е свързано с

“

никакви разходи за фирматa ви.
Това ще ви даде възможност
да обмените опит с начинаещи
предприемачи, които ще работят
заедно с вас в собственaтa ви
фирма. Обменът продължава
между 1 и 6 месеца.

„

Толкова много си допаднахме с начинаещия предприемач, че в момента сме
съдружници във фирматa ù в Мадрид.
Лаура Бейфордrd, Обединено
кралство – собственик на фирма за правни консултации

Еразъм за млади предприемачи:

ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ ДОМАКИН
НА НАЧИНАЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ?

Можете да се възползвате от
свежите идеи и от новите умения на мотивиран начинаещ
предприемач. Можете да черпите знания за други европейски
пазари и да развиете между-

народните си контакти, без да
напускате офиса си. Обменът
може да постави начало на
нови възможности за вашия
бизнес.

“ „

Програмата е възможност да научите нещо ново, да създадете ползотворни
партньорства с начинаещи предприемачи
и да обмените опит.
Лаура Вивани, Белгия – собственик на фирма за правни консултации

ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ ОТ ТАЗИ
ВЪЗМОЖНОСТ! МОЖЕТЕ ДА:
Създадете международни
контакти;
Работите със сериозен,
мотивиран начинаещ
предприемач, който има
свежи идеи;
Натрупате знания за
чуждестранните пазари;

Намерите оригинални
решения за подобряване
на бизнеса си;
Откриете възможности
за потенциално
сътрудничество;
Разширите бизнеса си
в друга държава.

НА ПРАКТИКА:

Програмата се изпълнява от
мрежа от местни организации,
включително Търговско-промишлени палати, бизнес инкубатори и други организации в подкрепа на бизнеса в
различните държави в Европейския съюз.
След като попълните онлайн
заявлението и бъдете одобрени за участие в програмата, организацията за контакт,
която сте избрали във вашата
държава, ще ви помогне да
намерите начинаещ предприемач, който отговаря на изискванията ви.

Начинаещият предприемач
ще прекара известно време
във фирмата ви, допринасяйки за неговото развитие,
като същевременно вие ще
споделяте предприемаческия
си опит с него. Това е ваше
лично задължение, което не
можете да прехвърляте на
някой друг.
В близост до вас има организация за контакт, където могат да ви помогнат в процеса
на кандидатстване. За да я
откриете, посетете „Вашата
организация за контакт“ на
интернет страницата на програмата.

Можете да участвате в
програмата като ПРЕД
ПРИЕМАЧ ДОМАКИН, ако:
Сте постоянно пребиваващ в някоя от държавитечленки на Европейския съюз;

Искам да развия дейността
на дружеството си, но имам
нужда от свежи идеи.

Искам да стартирам собствен
бизнес, но това е свързано с
толкова много рискове. Имам
нужда от напътствия.

Сътрудничество
Опит

Свежи идеи

Съвместна работа

Развил съм бизнеса си и
съм готов да проуча други
европейски пазари.
Предприемач домакин

Вече знам как да започна
собствен бизнес!
Начинаещ предприемач

Сте управляващ собственик на малко или средно
предприятие или пряко се занимавате с управление на
предприятието;
Управлявате фирмата си от няколко години;
Готови сте да споделите знанията и опита си с начинаещ
предприемач и да му давате съвети.

