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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do
europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja VI.
Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja VI, jest transgranicznym programem
wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od
doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii
Europejskiej. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na
prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi
współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany
przez Komisję Europejską.
W programie może uczestniczyć początkujący przedsiębiorca, który:
●

●
●

poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes
planie;
prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.
(Przyszła) działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma
żadnego znaczenia.
Przedsiębiorca musi jednak:

●
●
●

●

●

posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących;
mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie;
wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z
innego Państwa Uczestniczącego;
być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez
udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;
wykazywać gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie
zostaną objęte finansowaniem w ramach programu.
Przedsiębiorcą przyjmującym w programie może być przedsiębiorca, który:

●
●

●
●

posiada zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących;
prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, jest jego właścicielem lub osobą zaangażowaną
w działalność MŚP na poziomie zarządu;
prowadzi działalność od kilku lat;
jest chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do
pełnienia roli mentora.
Długość stażu za granicą
Pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Czas trwania projektu
Nabór jest prowadzony do 30 października 2015 r.
Nabór do projektu.
Nabór do działania odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Zarówno młody
przedsiębiorca jak i ten doświadczony muszą się zarejestrować na stronie działania:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości.
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