
 

Az európai vállalkozói 
csereprogram 

Mit kínál az Erasmus fi atal 
vállalkozóknak program?

Az Erasmus fi atal vállalkozóknak program lehetőséget kínál 
a kezdő vállalkozók számára, hogy hat hónapig terjedő 
időtartamot egy más uniós országban dolgozzanak, 
egy tapasztalt vállalkozóval együtt, annak kis- vagy 
középvállalkozásában. 
Az új vállalkozó jelentős indulási, valamint kis- és 
középvállalkozói vezetési tapasztalatot szerez a tapasztalt 
fogadó vállalkozótól az alábbi területeken:

•  A siker döntő tényezői,

•  Hatékony tervezés,

•  Pénzügyi és operatív igazgatás,

•  Innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztése,

•  Sikeres értékesítési és marketing gyakorlatok.

Az új vállalkozóknak lehetőségük nyílik információt szerezni 
az alábbi témakörökben: 

•  Európai kereskedelmi jog és az egységes európai piac,
•  Európai szabványosítás,
•  Európai támogatás kis- és középvállalkozások részére.

Hol jelentkezhetek?

Az új vállalkozók és a tapasztalt vállalkozók az alábbi 
honlapon jelentkezhetnek: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

További tájékoztatás a következő címen szerezhető be: 
Erasmus for Young Entrepreneurs Support Offi  ce  

c/o EUROCHAMBRES
Avenue des Arts, 19 A/D
B-1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 (0)2 282 08 73 - Fax: +32 (0)2 280 01 91

e-mail:
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Európai uniós kezdeményezés  
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Saját üzleti vállalkozás beindítását 
tervezi, vagy már sikeres vállalkozó?  

Ha igen, akkor az Erasmus – fi atal 
vállalkozóknak (Erasmus for Young 
Enrepreneurs) hasznos lehet az Ön 
számára!

Miről szól ez a kezdeményezés?

Ez az uniós program:  

•  lehetőséget kínál az kezdő vállalkozóknak, hogy olyan 
tapasztalt vállalkozótól tanuljanak, aki valamely más uniós 
országban kis- vagy középvállalkozást vezet,

•  lehetővé teszi a tapasztalatcserét a kezdő és tapasztalt 
vállalkozók között, 

•  elősegíti az új piacokhoz való hozzáférést és a lehetséges 
üzleti partnerek felkutatását,

•  fokozza az üzletemberek és a kis- és középvállalkozások 
hálózatba szerveződését,

•  lehetővé teszi a tapasztalt vállalkozók számára, hogy új 
kereskedelmi kapcsolatokat alakítsanak ki, és hogy több 
információt szerezzenek a más uniós országokban rejlő 
lehetőségekről.

Mi az Erasmus fi atal vállalkozóknak 
program célja?

A kezdeményezés ösztönzi a vállalkozói tevékenységet és 
a versenyképességet, valamint az Unióban most induló és 
már létrehozott kis- és középvállalkozások nemzetközivé 
válását és növekedését. A program elősegíti a know-how 
átadását és a vezetői képességek kialakítását a kis- és 
középvállalkozások vezetői számára.

Ki vehet részt?

Kezdő vállalkozók és tapasztalt vállalkozók.
Az új vállalkozók olyan vállalkozók, akik komolyan tervezik 
saját vállalkozásuk beindítását, vagy az utóbbi három évben 
indították be vállalkozásukat. A tapasztalt vállalkozók az 
EU-n belül működő kis- vagy középvállalkozás tulajdonosai 
vagy vezetői. 

Miért van szükség az Erasmus fi atal 
vállalkozóknak programra?

A vállalkozási tevékenység elengedhetetlen a gazdasági 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. 
Számos kis- és középvállalkozás alapítója nem rendelkezik 
vezetői tapasztalattal és kulcskompetenciákkal. Ez a tény, 
valamint az, hogy a kis- és középvállalkozások jelentős többsége 
csak egy országban tevékenykedik, gátolja a növekedést.
A program abban segíti a vállalkozókat, hogy szert 
tegyenek a nekik szükséges tapasztalatokra, valamint 
megnövekedett európai hatókörre.

Hogyan működik az Erasmus fi atal 
vállalkozóknak program?

A kezdő vállalkozók más uniós országba utaznak, és ott 
együtt dolgoznak egy tapasztalt vállalkozóval annak kis- vagy 
középvállalkozásában. Az új vállalkozók és a fogadó vállalkozók 
társítása közvetítő szervezetek segítségével történik.

Kezdő vállalkozó, 
aki külföldre utazik 

azért, hogy egy 
tapasztalt vállalkozótól 

tanuljon.

Más uniós 
tagállamban 

tevékenykedő 
tapasztalt fogadó 

vállalkozó 

Közvetítő szervezetek 
Összehangolás /  Támogatás / Megfeleltetés / Gyakorlati indukció

1 – 6 hónapos külföldi tartózkodás

Munkavégzés során történő tanulás, tapasztalatcsere, 
piacra jutás, hálózatba szerveződés
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