
Участието в „Еразъм за млади 
предприемачи“ е лесно:

1. Разгледайте критериите 
за участие и кандидатстване 
на www.erasmus-entrepreneurs.eu 
и изпратете своята кандидатура 
онлайн.

2. Намерете подходящ начинаещ 
предприемач с помощта 
на местните посреднически 
организации и се подгответе 
за обмяната.

3. Посрещнете начинаещия 
предприемач и се  
възползвайте от  
трансграничния обмен  
на предприемачески опит.

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs

Предприемач домакин

Искате да се свържете с други 
предприемачи?

Нуждаете се от нови идеи за бизнеса 
си и се чудите как да ги изпробвате?

Инициатива на Европейския съюз

Нуждаете се от допълнителна 
информация?

Посетете уебсайта

www.erasmus-entrepreneurs.eu
за подробна информация и за местните посреднически 

организации.

Или
се свържете със Службата за съдействие 

на „Еразъм за млади предприемачи“

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

Е ВАШАТА 
ПРОГРАМА!

Искате да развиете 
бизнеса си или да 
навлезете на други 
европейски пазари?

Еразъм за млади 
предприемачи
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Еразъм за млади предприемачи:

За какво става 
дума?

Еразъм за млади предприемачи:

на практика: Можете да се 
възползвате от програмата като 
ПРЕДПРИЕМАЧ ДОМАКИН, ако:Програмата се изпълнява от мрежа от местни организации, 

включително търговско-промишлени палати, бизнес 
инкубатори и други организации в подкрепа на бизнеса 
в различните държави в Европейския съюз.

След като попълните онлайн заявлението и бъдете одобрени 
за участие в програмата, посредническата организацията, 
която сте избрали във вашата държава, ще Ви помогне 
да намерите начинаещ предприемач, който отговаря на 
изискванията Ви.

Начинаещият предприемач ще прекара известно 
време, като си сътрудничи с Вас в компанията Ви, 
допринасяйки за нейното развитие, като същевременно Вие ще 
споделяте предприемаческия си опит с него. Обменът е личен 
ангажимент, който не можете да прехвърляте на някой друг.

Посредническите организации в близост до Вас могат да 
Ви помогнат с процеса на кандидатстване. За да откриете 
най-близката организация, посетете „Вашата организация за 
контакт“ в интернет страницата на програмата.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за обмен на 
предприемачи, която е финансирана от Европейския съюз. 
Предприемачът, на когото ще бъдете домакин, получава 
средства, като това не е свързано с никакви разходи за 
компанията Ви. Това ще Ви даде възможност да обмените опит 
с начинаещ предприемач, който ще си сътрудничи с Вас във 
Вашата компания. Обменът може да бъде между 1 и 6 месеца.

Защо да бъдете 
домакин? 

МОЖЕТЕ ДА:
• Създадете международни контакти
• Работите със сериозен, мотивиран начинаещ 

предприемач, който има свежи идеи
• Натрупате знания за чуждестранните пазари
• Намерите оригинални решения за 

подобряване на бизнеса си
• Откриете възможности за потенциално 

сътрудничество
• Разширите бизнеса си в друга държава

Вие сте постоянно пребиваващ (според 
дефиницията на програмата) в някоя от 
участващите държави.

Вие сте управляващ собственик на малко или 
средно предприятие (МСП) или пряко се занимавате 
с управление на предприятието.

Вие имате минимум 3 години опит с управлението на 
свой собствен бизнес.

Вие сте готови да споделите знанията и опита си 
с начинаещ предприемач и да му давате съвети.

ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ  
ОТ ТАЗИ  
ВЪЗМОЖНОСТ!


