
Udział w programie „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” jest 

bardzo prosty!
1. Sprawdź kryteria udziału i zasady 

aplikowania na stronie internetowej 
programu.

2. Przygotuj CV, list motywacyjny i opis 
Twojego pomysłu biznesowego.

3. Aplikuj online na stronie  
www.erasmus-entrepreneurs.eu.

4. Z pomocą lokalnego punktu kontaktowego 
znajdź firmę, do której chcesz 
pojechać, i przygotuj się do wymiany.

5. Wyjedź za granicę i korzystaj 
z międzynarodowej wymiany 
biznesowej z doświadczonym 
przedsiębiorcą.

Początkujący przedsiębiorca
Masz pomysł na biznes albo 
zakładasz własną firmę,

ale zastanawiasz się,  
czy to się uda?

JEST STWORZONY  
DLA CIEBIE!

Inicjatywa Unii Europejskiej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Odwiedź stronę

www.erasmus-entrepreneurs.eu
żeby znaleźć szczegółowe informacje i lokalne punkty 

kontaktowe

lub
skontaktuj się z biurem programu „Erasmus dla młodych 

przedsiębiorców”

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs
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Na czym polega 
program „Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców”?

Jest to program wymiany przedsiębiorców 
finansowany przez Unię Europejską. Dzięki niemu możesz 
pracować za granicą u boku doświadczonego 
przedsiębiorcy i zdobywać umiejętności niezbędne 
do rozwoju Twojej firmy. Twój pobyt za granicą może 
trwać od jednego do sześciu miesięcy.

Jaki jest cel 
wymiany?
Jeśli jako przyszły lub początkujący przedsiębiorca czujesz 
się niepewnie, to podczas współpracy z doświadczonym 
przedsiębiorcą w jego firmie znajdziesz odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytania i właściwie przygotujesz się 
do prowadzenia firmy.

Ale to nie wszystko! 
Dzięki programowi można także:
• nawiązać kontakty międzynarodowe
• poznać dokładnie inne rynki i inne sposoby prowadzenia 

firmy
• wzbogacić swoje umiejętności niezbędne w danej branży
• poznać przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces
• odkryć możliwości współpracy
• otrzymać wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej

Jak w praktyce 
działa
program „Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców”?

Program prowadzony jest w ramach sieci lokalnych 
punktów kontaktowych, skupiającej izby handlowe, 
inkubatory przedsiębiorczości oraz inne organizacje 
otoczenia biznesu, działającej w różnych państwach 
uczestniczących w programiej.

Po otrzymaniu Twojego wniosku online i akceptacji udziału 
w programie wybrany przez Ciebie punkt kontaktowy 
z Twojego kraju pomoże Ci znaleźć przedsiębiorcę, 
który będzie gościł Cię w swojej firmie.

Otrzymasz również pomoc praktyczną podczas pobytu za 
granicą.

Informacje na temat punktów kontaktowych w swoim 
państwie znajdziesz, otwierając zakładkę „Your local 
contact point” na stronie internetowej programu.

Możesz wziąć udział w programie 
jako POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA,  
jeśli spełniasz następujące warunki:

masz poważne plany założenia firmy lub prowadzisz 
własną firmę krócej niż 3 lata. Nie obowiązuje limit 
wieku!

musisz mieć status rezydenta jednego z krajów 
uczestniczących w programie (zgodnie z zasadami udziału 
w programie)

masz konkretny projekt lub pomysł na działalność 
w formie gotowego biznes plan

jesteś zmotywowany i gotowy do współpracy 
z doświadczonym przedsiębiorcą z innego państwa 
uczestniczącego w programie

chcesz wnieść wkład w rozwój przedsiębiorstwa, które 
będzie Cię gościć

zgadzasz się na poniesienie kosztów pobytu za 
granicą przekraczających wysokość przyznanego wsparcia 
finansowego UE
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