
Λάβετε μέρος με μόλις τρία βήματα!  
Η συμμετοχή στο Erasmus για Νέους 

Επιχειρηματίες είναι απλή:
1. Ελέγξτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

και τη διαδικασία υποβολής αίτησης 
στον ιστότοπο  
www.erasmus-entrepreneurs.eu  
και υποβάλετε την αίτησή σας 
ηλεκτρονικά

2. Βρείτε τον κατάλληλο νέο 
επιχειρηματία με τη βοήθεια των 
τοπικών σημείων επαφής και 
προετοιμαστείτε για την ανταλλαγή

3. Υποδεχτείτε τον νέο επιχειρηματία 
στην επιχείρησή σας και 
επωφεληθείτε από μια  
διασυνοριακή επιχειρηματική 
ανταλλαγή

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs

Επιχείρηση Υποδοχής
Θέλετε να επεκτείνετε την 
επιχείρησή σας ή να εισέλθετε 
σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές;

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με 
άλλους επιχειρηματίες;
Αναρωτιέστε πώς να δοκιμάσετε 
καινούριες ιδέες για την επιχείρησή 
σας;

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επισκεφθείτε το

www.erasmus-entrepreneurs.eu
για λεπτομερείς πληροφορίες και τα τοπικά σημεία επαφής

ή
Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης  

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme
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Τι είναι το 
Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες;

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες 

στην πράξη: Μπορείτε να 
ωφεληθείτε από το πρόγραμμα ως 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ εάν:Το πρόγραμμα υλοποιείται από ένα δίκτυο τοπικών σημείων 

επαφής, στα οποία περιλαμβάνονται εμπορικά επιμελητήρια, 
«φυτώρια» και άλλοι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται στις συμμετέχουσες χώρες.

Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική σας αίτηση και γίνετε δεκτοί 
στο πρόγραμμα, το σημείο επαφής που έχετε επιλέξει στη χώρα σας 
θα σας βοηθήσει να βρείτε τον νέο επιχειρηματία που ταιριάζει στις 
απαιτήσεις σας.

Ο νέος επιχειρηματίας θα συνεργαστεί μαζί σας στην 
εταιρεία σας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξή της, ενώ εσείς θα 
μοιραστείτε μαζί του την επιχειρηματική σας εμπειρία. Αυτή είναι μια 
προσωπική δέσμευση που δεν μπορείτε να αναθέσετε σε κάποιον 
άλλον.

Υπάρχει ένα σημείο επαφής στην περιοχή σας που μπορεί να σας 
βοηθήσει στη συμπλήρωση της αίτησής σας. Για να το βρείτε, 
επισκεφτείτε το «τοπικό σημείο επαφής σας» στον ιστότοπο του 
προγράμματος.

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγής επιχειρηματιών που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άτομο που θα υποδεχτείτε επιχορηγείται και 
δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την εταιρεία σας. Έτσι, έχετε την 
ευκαιρία να μοιραστείτε εμπειρίες με τους νέους επιχειρηματίες οι 
οποίοι θα συνεργαστούν μαζί σας στην εταιρείας σας. Η ανταλλαγή 
διαρκεί από έναν έως έξι μήνες.

Γιατί να 
φιλοξενήσω  
έναν νέο επιχειρηματία;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  
ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ! 

Μπορείτε:
• Να αναπτύξετε διεθνείς επαφές
• Να συνεργαστείτε με έναν σοβαρό και δυναμικό 

νέο επιχειρηματία με καινούριες ιδέες
• Να γνωρίσετε ξένες αγορές
• Να βρείτε καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της 

επιχείρησής σας
• Να ανακαλύψετε πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας
• Να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε μια άλλη 

χώρα.

Είστε μόνιμος κάτοικος, όπως ορίζεται από το 
πρόγραμμα, σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες

Είστε ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής μιας μικρής ή μεσαίας 
επιχείρησης (ΜΜΕ) ή πρόσωπο που ασχολείται άμεσα με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε επίπεδο διοικητικού 
συμβουλίου

Έχετε τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση της 
δικής σας επιχείρησης

Είστε πρόθυμος/-η να μοιραστείτε τις γνώσεις και 
την εμπειρία σας με έναν νέο επιχειρηματία και να τον 
συμβουλέψετε.
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