
Účasť na programe Erasmus 
pre mladých podnikateľov je 

jednoduchá:
1. Skontrolujte kritériá oprávnenosti 

a postup podania prihlášky na webovej 
stránke.

2. Pripravte si – svoj životopis, motivačný 
list a podnikateľský plán.

3. Prihláste sa online na  
www.erasmus-entrepreneurs.eu.

4. Nájdite si vhodného hostiteľa pomocou 
lokálnych kontaktných miest 
a pripravte sa na výmenný pobyt.

5. Vycestujte do zahraničia 
k hostiteľovi a získajte výhody 
vo svoj prospech z cezhraničného 
výmenného pobytu.

Začínajúci podnikateľ
Rozhodli ste sa založiť si vlastnú 
firmu alebo
ste práve začali podnikať?

Ale hovoríte si... bude to fungovať?

JE PRE VÁS!

Iniciatíva Európskej únie

Potrebujete ďalšie informácie?

Navštívte

www.erasmus-entrepreneurs.eu
pre podrobnejšie informácie a lokálne kontaktné miesta

alebo
kontaktujte Kanceláriu pre podporu programu Erasmus pre 

mladých podnikateľov.  
(Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office)

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs
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Erasmus pre mladých podnikateľov:

Čo je to?
Erasmus pre mladých podnikateľov je výmenný 
program pre podnikateľov, ktorý financuje Európska 
únia. Ponúka Vám príležitosť pracovať po boku 
skúseného podnikateľa v inej účastníckej krajine 
a zdokonaliť si zručnosti, ktoré budete potrebovať na 
rozvoj Vášho podniku. Váš pobyt v zahraničí môže trvať 
jeden až šesť mesiacov.

Prečo sa 
prihlásiť  
na výmenný program?
Ako budúci alebo čerstvý podnikateľ môžete stáť pred 
dôležitými rozhodnutiami.  
Potrebujete radu z prvej ruky. Podnikateľská spolupráca 
so skúseným podnikateľom pomôže zodpovedať Vaše 
otázky a pripraviť Vás na úspešné vedenie  
Vašej vlastnej firmy.

A to nie je všetko! Budete mať 
aj možnosť:
• získať medzinárodné kontakty;
• dozvedieť sa o inom trhu a o rôznych spôsoboch 

podnikania;
• zdokonaliť si zručnosti špecifické pre Vaše odvetvie;
• zoznámiť sa s úspešnými podnikateľmi;
• objaviť potenciálne možnosti spolupráce;
• získať finančnú pomoc pre Váš výmenný pobyt.

Erasmus pre mladých podnikateľov

v praxi:
Program riadi sieť miestnych kontaktných centier, medzi 
ktoré patria obchodné komory, podnikateľské inkubátory 
a iné organizácie na podporu podnikania, ktoré sa 
nachádzajú v rôznych účastníckych krajinách.

Po vyplnení online prihlášky a jej schválení Vám kontaktné 
centrum, ktoré ste si vybrali vo Vašej krajine, pomôže 
nájsť hostiteľského podnikateľa.

Počas Vášho zahraničného pobytu Vám bude rovnako 
poskytnutá praktická pomoc.

Viac informácií o kontaktných centrách vo Vašej krajine 
nájdete na webovej adrese programu pod odkazom „Vaše 
miestne kontaktné centrum“ (Your local contact point).

Program môžete využiť  
ako ZAČÍNAJÚCI PODNIKATEĽ, ak:

Ste budúci podnikateľ pevne rozhodnutý začať 
podnikať ALEBO podnikateľ, ktorý začal podnikať 
v posledných 3 rokoch.  
Neexistujú žiadne vekové obmedzenia!

Máte trvalé bydlisko (ako je to definované v programe) 
v jednej z účastníckych krajín.

Máte konkrétny projekt alebo podnikateľský zámer 
spracovaný v podnikateľskom pláne.

Dokážete preukázať svoju motiváciu a odhodlanie 
nadviazať obchodný vzťah so skúseným podnikateľom 
v inej účastníckej krajine.

Ste ochotný prispieť k rozvoju podniku hostiteľského 
podnikateľa.

Ste ochotný financovať podiel nákladov na Váš zahraničný 
pobyt, ak prevyšujú grant EÚ.
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