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Erasmus pro mladé

Potřebujete více informací?

podnikatele

Rádi Vám pomůžeme, Vaše kontaktní centrum:
Hospodářská komora hl. m. Prahy

Začínající
podnikatel
Rozhodl/a jste se založit
vlastní společnost nebo jste
vlastní společnost právě
založil?
Ale říkáte si... bude to
fungovat?

fikart@hkp.cz

O CO SE JEDNÁ?
Podniky
a průmysl

Vyplňte přihlášku
na www.erasmus-entrepreneurs.eu;

Spojte se s hostitelským podnikatelem v zahraničí a dohodněte se s ním na výměnném projektu
(t.j. na termínech, cílech a programu stáže);

Tato zkušenost mě velmi obohatila
a určitě mi pomůže založit
úspěšnou firmu a rozšíří možnosti
při získávání nových kontaktů.

”

ISBN 978-92-79-37355-8
doi:10.2769/96203

Iniciativa Evropské unie
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4. 

www.hkp.cz

Kdy jindy začít, když ne teď!

Erasmus pro mladé podnikatele

Připravte si svůj životopis, motivační dopis
a podnikatelský plán;

Zvolte kontaktní centrum ve své zemi;

tel.: +420 224 818 197

Alena Seginkova, Slovensko,
plánuje založit poradenskou agenturu
v oblasti ekoturistiky

1. 
3. 

Alexandr Fikart

“

Zapojte se!
Pět kroků stačí!

5. 

Po odsouhlasení výměny podepíšete s vaším
kontaktním centrem dohodu o financování.

Nyní jste
připraven/a
na svoji
zahraniční
stáž!

Erasmus pro mladé podnikatele:

O CO SE JEDNÁ?
Erasmus pro mladé podnikatele je výměnný program
pro podnikatele financovaný Evropskou unií.
Nabízí Vám příležitost pracovat po boku zkušeného
podnikatele z jiné země Evropské unie a zdokonalit
dovednosti, které jsou třeba k rozvinutí vlastního
podnikání. Vaše zahraniční stáž může trvat
od jednoho do šesti měsíců.

“

       Mít možnost vidět každodenní
praxi zkušeného podnikatele
Vám doslova otevře oči!

Erasmus pro mladé podnikatele:

PROČ SE PŘIHLÁSIT
NA VÝMĚNNÝ PROGRAM?
Jako budoucí nebo začínající podnikatel se můžete
cítit nejistě. Potřebujete radu od někoho zkušeného.
Praktická stáž u zkušeného podnikatele vám pomůže
najít odpovědi na vaše otázky a připraví vás na to, jak
řídit vlastní společnost úspěšně.

“

      Teď už vím, jaký model podnikání
je vhodný pro moji společnost a jakou
marketingovou strategii mám zvolit.
Georgi Nikolaev, Bulharsko,
majitel poradenské společnosti v oblasti IT

A TO NENÍ VŠE!
CO VÁS JEŠTĚ ČEKÁ:

”

získáte nové mezinárodní
kontakty,

setkáte se s lidmi úspěšnými
v podnikání,

poznáte trh v další evropské
zemi a seznámíte se s jinými
způsoby podnikání,

objevíte potenciální možnosti
spolupráce,

dostanete grant z programu
zdokonalíte dovednosti speci Evropské komise.
fické právě pro vaše odvětví,

”

Silvio Kunze, Německo,
plánuje založit reklamní agenturu

V PRAXI:
Program je veden sítí místních kontaktních center
zahrnujících obchodní komory, podnikatelské líhně
a další organizace pro 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 zvolil/a,
pomůže najít začínajícího podnikatele odpovídajícího
Vašim požadavkům. Začínající podnikatel bude během
stáže přispívat k rozvoji Vaší společnosti a Vy s ním
budete sdílet Vaše zkušenosti z podnikání. Půjde
o osobní závazek a tuto odpovědnost nelze delegovat
nikomu jinému.
Potřebujete-li pomoci s přihláškou, obraťte se
na nejbližší kontaktní centrum:
Hospodářská komora hl. m. Prahy, Alexandr Fikart,
tel.: +420 224 818 197, fikart@hkp.cz, www.hkp.cz.

Do programu se můžete
zapojit jako ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATEL, v případě že:
jste budoucí podnikatel pevně rozhodnutý začít
podnikat NEBO jste během posledních tří let již
podnikat začal. Nejsou zde žádná věková omezení!

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

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

Spolupráce
Zkušenost

Nové nápady

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

Hostitelský podnikatel

Konečně jsem získal
znalosti, které mi umožní
začít podnikat!

Nový podnikatel

máte trvalé bydliště v jedné ze zemí Evropské unie,
máte konkrétní projekt nebo podnikatelský záměr
zpracovaný v podnikatelském plánu,
dokážete ukázat svoji motivaci a odhodlání navázat
obchodní vztah se zkušeným podnikatelem v jiné zemi
Evropské unie, jste připraven podílet se na rozvoji podnikání
vaší hostitelské firmy, jste připraven pokrýt náklady na vaši
zahraniční stáž nad rámec grantu EU.

