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Erasmus pro mladé
podnikatele

Iniciativa Evropské unie Zapojte se!  
Tři kroky stačí!

Vyplňte přihlášku na www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Zvolte kontaktní místo ve své zemi.

Spojte se se začínajícím podnikatelem v zahraničí 
a dohodněte se s ním na podobě výměnného  
projektu (t.j. na termínech, cílech a programu  
výměnného pobytu).

Nyní jste 
připraveni
začít Váš 
výměnný 
program

Potřebujete více informací?
Pomůžeme Vám s přihláškou, s navázáním 
úspěšného vztahu s vhodným podnikatelem 

a zodpovíme Vaše dotazy.

Obraťte se na kontaktní místo pro podpodru 
programu Erasmus pro mladé podnikatele:

Hospodářská komora České republiky 
Olga Rybak

e-mail: rybak@komora.cz
telefon: 266 721 553

www.erasmus-entrepreneurs.eu 
www.komora.cz/erasmus

 Díky skvělé práci začínajícího 
podnikatele a novým kontaktům, 
které jsme díky němu získali, může 
má společnost rozšířit své pole působ-
nosti a vstoupit na nové trhy. 

Chcete rozšířit podnikání či vstoupit 
na jiné evropské trhy?

Chcete se seznámit s dalšími 
podnikateli?

Kladete si otázku, jak najít  
a vyzkoušet ve své firmě  

nové nápady?

Hostitelský
podnikatel

Chris Devos, Belgie,
majitel společnosti zaměřené na poradenský servis v oblasti elektrické energie
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Hostitelský podnikatel Nový podnikatel

Spolupráce

Součinnost

Zkušenost Nové nápady

Erasmus pro mladé podnikatele:     
O CO SE JEDNÁ?
Erasmus pro mladé podnika- 
tele je výměnný program fi-
nancovaný Evropskou unií. 
Osoba, kterou hostíte, získá 
grant, a pro Vaši společnost 
z toho tudíž neplynou žád-
né náklady. Program Vám 

umožní sdílet zkušenosti se 
začínajícími podnikateli, kteří 
budou pracovat s Vámi v rám-
ci Vaší společnosti. Výměnný  
program trvá od jednoho do 
šesti měsíců.

PROČ HOSTIT ZAČÍNAJÍCÍ 
PODNIKATELE?

JE TO PŘÍNOSNÉ PRO 
OBĚ STRANY! MÁTE MOŽNOST:

Začínající podnikatel pro Vás 
může být přínosem svými no-
vými nápady, schopnostmi 
i motivací. Můžete využít jejich 
znalostí jiných evropských trhů, 

a rozšiřovat tak své mezinárod-
ní kontakty přímo ze své kance-
láře. Tento výměnný program 
Vám může otevřít cestu k no-
vým obchodním příležitostem. 

▶  rozvíjet zahraniční kontakty,
▶  pracovat se seriózním  

a motivovaným začínajícím 
podnikatelem plným nových 
nápadů,

▶  získat znalosti 
o zahraničních trzích,

▶  najít novátorská řešení 
a zlepšení pro svoji 
společnost,

▶  objevit nové potenciální 
možnosti spolupráce,

▶  rozšířit podnikání i do  
další země.

Laura Vivani, Belgie, majitelka společnosti poskytující právní poradenství

 Program je příležitostí k tomu se dál 
učit, navázat úspěšná obchodní partner-
ství a sdílet znalosti a zkušenosti.

Do programu se můžete 
zapojit jako HOSTITELSKÝ 
PODNIKATEL, v případě že:
▶   máte trvalé bydliště v jedné ze zemí Evropské unie,

Erasmus pro mladé podnikatele: 
V PRAXI:
Program je veden sítí lokálních 
kontaktních míst zahrnujících 
obchodní komory, podnikatel-
ské inkubátory a další orga-
nizace zaměřené na podporu 
podnikání fungující v různých 
zemích Evropské unie.

Po vyplnění online přihlášky 
a přijetí do programu Vám 
kontaktní centrum, které jste 
si ve vaší zemi zvolili, pomůže 
najít začínajícího podnikatele 
odpovídajícího Vašim požadav-
kům.

Začínající podnikatel bude bě-
hem stáže přispívat k rozvoji 
Vaší společnosti a Vy s ním 
budete sdílet Vaše zkušenos-
ti z podnikání. Půjde o osobní  
závazek a tuto odpovědnost 
nelze delegovat nikomu jinému.

Potřebujete-li pomoci s při-
hláškou, obraťte se na nejbližší 
kontaktní místo, které naleznete 
na internetových stránkách 
programu v odkazu „Vaše místní 
kontaktní místo“.

Laura Bayford, Velká Británie, majitelka společnosti poskytující právní poradenství

 Se začínající podnikatelkou jsme si 
rozuměli natolik, že se z nás stali obchod-
ní partneři a spolupracujeme teď s její ma-
dridskou společností.

▶   jste majitel a ředitel malého nebo středního podniku či osoba 
přímo činná ve správní radě podnikatelského subjektu,

▶  řídíte vlastní společnost již několik let,

▶  máte zájem o to být mentorem začínajícímu podnikateli  
a podělit se s ním o své znalosti a zkušenosti.

“ „

“ „
Přál bych si dále rozvíjet 
svou společnost, ale potřebuji 
nějaké nové nápady.

Rozvinul jsem své podnikání 
a nyní jsem připraven 
prozkoumat další evropské trhy.

Konečně jsem získal znalosti, 
které mi umožní začít podnikat! 

Chtěl bych začít podnikat, ale je 
zde příliš mnoho rizik. Potřebuji 
poradit.
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