
Účasť na programe Erasmus pre 

mladých podnikateľov je jednoduchá:
1. Skontrolujte kritériá oprávnenosti 

a postup podania prihlášky  

na www.erasmus-entrepreneurs.eu 

a prihláste sa online

2. Nájdite si vhodného začínajúceho 

podnikateľa pomocou lokálnych 

kontaktných miest a pripravte sa 

na výmenný pobyt

3. Privítajte začínajúceho podnikateľa 

vo Vašej spoločnosti a využite 

cezhraničný výmenný pobyt  

vo svoj prospech

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs

Hostiteľský podnikateľ
Chcete rozšíriť svoje 
podnikanie alebo vstúpiť 
na iné európske trhy?

Chcete nadviazať kontakty 
s inými podnikateľmi?

Rozmýšľate, ako prísť na nové 
nápady pre svoje podnikanie?

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

JE PRE VÁS!

Erasmus pre mladých 

podnikateľov
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Erasmus pre mladých podnikateľov:

Čo je to?
Erasmus pre mladých podnikateľov

v praxi:
Ako HOSTITEĽSKÝ PODNIKATEĽ 

môžete využiť program 

vo svoj prospech, ak:
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 začínajúceho 
podnikateľa, ktorý spĺňa Vaše požiadavky.

Začínajúci podnikateľ bude v priebehu stáže s Vami vo 
Vašej spoločnosti spolupracovať, prispievať k rozvoju Vašej 
spoločnosti, a Vy sa s ním podelíte o svoje skúsenosti z podnikania.  
Pôjde o osobný záväzok a túto zodpovednosť nemôžete delegovať 
inej osobe. 

Ak potrebujete pomoc s prihláškou, obráťte sa na najbližšie 
kontaktné centrum, ktoré nájdete na webovej adrese programu pod 
odkazom „Vaše miestne kontaktné centrum“ (Your local contact 
point).

Erasmus pre mladých podnikateľov je výmenný program 
pre podnikateľov, ktorý financuje Európska únia. Hosťujúca 
osoba získa grant a Vašej spoločnosti pritom nevznikajú žiadne 
náklady. To Vám ponúka príležitosť vymieňať si skúsenosti 
s novým podnikateľom, ktorý s Vami bude spolupracovať vo Vašej 
spoločnosti. Výmenný pobyt môže trvať jeden až šesť mesiacov.

Prečo byť 
hostiteľom 

začínajúceho podnikateľa?

JE TO VÝHODNÉ  

PRE OBE STRANY!

Môžete:
• získať medzinárodné kontakty;
• pracovať so serióznym, motivovaným 

začínajúcim podnikateľom s novými nápadmi;
• získať znalosti o zahraničných trhoch;
• nájsť inovačné riešenia na zlepšenie svojej 

spoločnosti ;
• objaviť nové potenciálne možnosti spolupráce;
• rozšíriť svoj podnik do inej krajiny.

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

Ste majiteľom/riaditeľom malého alebo stredného podniku 
alebo osobou priamo zapojenou do vedenia podniku;

Máte najmenej tri roky skúseností s riadením vlastnej 
spoločnosti ;

Chcete byť mentorom začínajúcemu podnikateľovi 
a podeliť sa s ním o svoje znalosti a skúsenosti.


	Hostiteľský podnikateľ

