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Έχετε έτοιµα το βιογραφικό σας σηµείωµα, τη δήλωση
µε τα κίνητρά σας και το επιχειρηµατικό σχέδιο,
Υποβάλετε την αίτησή σας στην διεύθυνση:
www.erasmus-entrepreneurs.eu,
Επιλέξτε γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας,

NB-01-14-375-EL-C

Λάβετε µέρος
µε µόλις πέντε
βήµατα!

Χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες?
Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Υποστήριξης
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ελάτε σε επαφή µε την επιχείρηση που θα σας
φιλοξενήσει στο εξωτερικό και συµφωνείστε το
πρόγραµµα ανταλλαγής (δηλαδή τις ηµεροµηνίες,
τους στόχους και τις δραστηριότητες),
Μόλις η πρότασή σας εγκριθεί, θα υπογράψετε συµφωνία
χρηµατοδότησης µε το τοπικό γραφείο πληροφοριών;

Τώρα είστε
έτοιµοι να
ξεκινήσετε τη
διαµονή σας στο
εξωτερικό!

Erasmus Νεαροί

Eπιχειρηµατίες

Νέος
επιχειρηµατίας
Εχετε µια επιχειρηµατική ιδέα;

“

Αποφασίσατε να δηµιουργήσετε τη δική σας εταιρεία

Αυτή η πολύτιμη εμπειρία
θα με βοηθήσει σίγουρα να
δημιουργήσω μια επιτυχημένη
επιχείρηση, και θα ενισχύσει τις
δυνατότητες δικτύωσης μου.

„

Αλλά αναρωτιέστε…
θα τα πάω καλά;

Alena Seginkova, Σλοβακία,
σχεδιάζει να ξεκινήσει µια εταιρεία συµβούλων για τον οικοτουρισµό
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Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιχειρήσεις
και βιοµηχανία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ

Έρασµος για νέους επιχειρηµατίες;
Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα
ανταλλαγής επιχειρηµατιών που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας προσφέρει την
δυνατότητα να εργαστείτε δίπλα
σε έναν έµπειρο επιχειρηµατία

Η δυνατότητα να δω από κοντά τις
καθημερινές δραστηριότητες έμπειρων επιχειρηματιών μου άνοιξε νέους ορίζοντες!
Silvio Kunze, Γερµανία,
σχεδιάζει να ξεκινήσει µια διαφηµιστική εταιρεία

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΝΑ ΛΑΒΩ
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ;

Ως επίδοξοι ή νεοσύστατοι επιχειρηµατίες, µπορεί να xρειάζεστε καθοδήγηση από κάποιον πιο
έµπειρο.

“

Η επαγγελµατική κατάρτιση από
έναν έµπειρο επιχειρηµατία µπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη
σωστή κατεύθυνση και να σας
προετοιµάσει για να λειτουργήσετε
τη δικιά σας εταιρείας µε επιτυχία.

„

Τώρα κατάλαβα ποιο μοντέλο είναι καλό για την εταιρεία μου και ποια
εμπορική στρατηγική πρέπει να χρησιμοποιήσω.
Georgi Nikolaev, Βουλγαρία, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής συµβουλών

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 θα αναπτύξετε διεθνείς επαφές
 θα γνωρίσετε µια άλλη
ευρωπαϊκή αγορά και
διαφορετικούς τρόπους
άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας
 θα ενισχύσετε τις δεξιότητες
σας στον συγκεκριµένο τοµέα

 θα συναντήσετε επιτυχηµένους
επιχειρηµατίες
 θα ανακαλύψετε πιθανές
ευκαιρίες συνεργασίας
 θα λάβετε επιχορήγηση από το
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

„

“

σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα
και να ενισχύσετε τις δεξιότητες
που χρειάζεστε για να αναπτύξετε
την δική σας επιχείρησή. Η διαµονή σας στο εξωτερικό µπορεί
να διαρκέσει από έναν έως και
έξι µήνες.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Το πρόγραµµα διευθύνεται από
ένα δίκτυο τοπικών γραφείων
πληροφοριών, που περιλαµβάνουν εµπορικά επιµελητήρια,
θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων και
άλλους οργανισµούς στήριξης
επιχειρήσεων, που υπάρχουν
στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ.
Αφού συµπληρώσετε την αίτησή
σας στο διαδίκτυο και γίνετε δεκτοί
στο πρόγραµµα, το γραφείο επαφής που έχετε επιλέξει στη χώρα

σας θα σας παράσχει υποστήριξη
και βοήθεια για την εξεύρεση της
επιχείρησης που θα σας φιλοξενήσει. Επίσης θα λάβετε πρακτική
βοήθεια κατά τη διάρκεια της παραµονής σας στο εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τα γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας, επισκεφθείτε το
«τοπικό σηµείο επαφής σας» στην
ιστοσελίδα του προγράµµατος.

Μπορείτε να επωφεληθείτε
από το πρόγραµµα ως ΝΕΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, αν:
 Είστε ένας / µία «εν δυνάµει» επιχειρηµατίας, που σχεδιάζει
να ξεκινήσει µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ή
ένας / µία επιχειρηµατίας που έχει ξεκινήσει τη δική του
επιχείρηση, κατά την τελευταία τριετία. ∆εν υπάρχει όριο
ηλικίας!
 Είστε µόνιµος / -η κάτοικος σε µια από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου
επιχείρηση, αλλά οι κίνδυνοι που
έχω να αντιµετωπίσω είναι πολλοί.
Χρειάζοµαι καθοδήγηση.

Θα ήθελα να επεκτείνω
την επιχείρησή µου, αλλά
χρειάζοµαι Καινούργιες ιδέες.

Συνεργασία
Εµπειρία

Καινούργιες ιδέες

Σύµπραξη

Έχω αναπτύξει την επιχείρησή µου και
είµαι έτοιµος να εξερευνήσω άλλες
ευρωπαϊκές αγορές.
Επιχειρηµατίας υποδοχής

Τώρα έχω τη γνώση να ξεκινήσω
τη δική µου επιχείρηση!
Νέος επιχειρηµατίας

 Έχετε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ή µια επιχειρηµατική ιδέα,
τα οποία αντικατοπτρίζονται σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο,
 Μπορείτε ξεκάθαρα να αποδείξετε τα κίνητρα και τη δέσµευσή
σας να συµµετέχετε σε µια επιχειρηµατική σχέση µε έναν
έµπειρο επιχειρηµατία από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 Είστε διατεθειµένος / -η να συµβάλετε στην ανάπτυξη της
δραστηριότητας της εταιρείας που σας φιλοξενεί,
 Είστε διατεθειµένος / -η να συµβάλετε στην κάλυψη του
κόστους της παραµονής σας στο εξωτερικό, εφόσον αυτό
υπερβαίνει την επιχορήγηση της ΕΕ.

