
 

 

  

 

A program célja: 

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak egy határokon átnyúló csereprogram, amely a leendő vagy kezdő 

vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a programban részt vevő országokban 

kisvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak. A tapasztalatcsere a fogadó vállalkozónál való 

tartózkodás során valósul meg, amelynek segítségével az új vállalkozó szert tesz a kisvállalkozás 

működtetéséhez szükséges képességekre. 

A program előnyei: 

A program a fiatal európai vállalkozókat segíti hozzá a kisvállalkozásuk elindításához és/vagy sikeres 

működtetéséhez. Az új vállalkozók tudást és szakmai ötleteket gyűjtenek és cserélnek egy tapasztalt 

vállalkozónál, akinél tartózkodnak, és akivel együttműködnek az 1-6 hónapos időtartam során. A kint 

tartózkodáshoz az Európai Bizottság nyújt támogatást. 

Ki pályázhat? 

A programban leendő vagy fiatal (3 évnél nem régebben tevékenykedő) új vállalkozók, vagy tapasztalt (3 

évnél régebben alakult), fogadó vállalkozások vehetnek részt: 

• Az új vállalkozó előnyre tesz szert az Erasmus programban résztvevő 37 ország valamelyikében működő 

vállalkozásnál folytatott szakmai kiküldetés során. Ez megkönnyíti az új vállalkozás sikeres beindítását, 

megerősítését. További előny az új piacokhoz való hozzáférés, a nemzetközi együttműködés és a külföldi üzleti 

partnerekkel való lehetséges üzleti partnerség kiépítése. 

• A fogadó vállalkozó előnyre tehet szert a fiatal, motivált vállalkozótól származó ötletekkel. A legtöbb fogadó 

vállalkozó olyan jó tapasztalatokkal gazdagodik, hogy ezt követően több új vállalkozó fogadása mellett dönt. A 

fogadó vállalkozás együttműködésének további előnye, hogy a fiatal vállalkozóval való együttműködése 

költségmentes, hiszen a kiutazó fiatal vállalkozás költségeit a közvetítő szervezet finanszírozza, ezáltal a fogadó 

vállalkozó ingyen munkaerőhöz juthat. 

Anyagi támogatás: 

Az új, fiatal vállalkozók számára nyújtott anyagi támogatás hozzájárul a külföldön tartózkodás alatt 

felmerülő utazási és megélhetési költségek fedezéséhez. A támogatást az új vállalkozó által kiválasztott (az 

online jelentkezéskor megjelölt) helyi kapcsolattartó pont fizeti. Az anyagi támogatás kiszámítása havonta 

történik, és tükrözi a tartózkodás helyének általános megélhetési költségeit. Mértéke országonként változó: 

600-1100 EUR/hó.  

További információ: 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(Erasmus Fiatal Vállalkozóknak Program – Közvetítő Szervezet) 

www.veszpremikamara.hu/erasmus 


